
KOMUNIKAT 

Zgodnie z informacją Premiera, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej, 

dotyczącą możliwości stopniowego otwierania przedszkoli od 6 maja 2020r., 

informuję, że otwarcie przedszkola w tym terminie nie było możliwe. Zdajemy sobie 

sprawę z tego, że wielu rodziców ma ogromny problem ,aby pogodzić w tej sytuacji 

pracę zawodową z koniecznością opieki nad dziećmi. W związku z tym 

podejmujemy kroki, aby wesprzeć rodziców w tej trudnej sytuacji.   

Jeżeli po pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego                 

w Szamotułach  oraz konsultacjach z organem prowadzącym zdecydujemy się na 

otwarcie przedszkola, będzie ono działało w szczególnym reżimie sanitarnym. 

W związku z koniecznością spełnienia przez przedszkole wymogów MEN, GIS, MZ  

liczba dzieci, które będą  mogły skorzystać z opieki została znacznie ograniczona. 

Osoby, które deklarowały wstępnie u wychowawców zainteresowanie powrotem 

dziecka do przedszkola, proszę o wypełnienie deklaracji/oświadczenia, która jest 

do pobrania w załączniku.  

Deklaracje należy wypełnić i dostarczyć do przedszkola do wtorku 19 maja 2020r. 

do godziny 11:00. Dokument ten można przesłać na adres mailowy przedszkola 

sekretariat@p5szamotuly.dlaedu.pl  lub wrzucić do skrzynki, znajdującej się            

w wejściu głównym do placówki.  

Deklaracje powinny zawierać odręczne podpisy rodziców. Jeśli ktoś z Państwa nie 

ma możliwości wydrukowania deklaracji, będą one wyłożone obok skrzynki                          

w wejściu do przedszkola.  

Proszę potraktować sprawę jako pilną, gdyż od ilości zgłoszonych dzieci będą 

uzależnione dalsze działania w przedszkolu. 

Po weryfikacji złożonych przez rodziców deklaracji zostaną Państwo powiadomieni 

za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym, czy dziecko ma możliwość 

skorzystania z opieki po ewentualnym zniesieniu zawieszenia działalności 

przedszkola. Proszę zatem wypełnić na deklaracji adres mailowy. 

Wg wytycznych GIS, liczba miejsc dla dzieci będzie bardzo ograniczona -  w sali 

przedszkolnej może przebywać  1 dziecko na 4 m².  

Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola będą miały dzieci rodziców pracujących 

w służbie zdrowia, policji, straży pożarnej, sklepie, a także obojga pracujących 

rodziców w innych obszarach gospodarki, czyli tych rodziców, którzy obecnie nie są 

na urlopach macierzyńskich, wychowawczych, nie pracują zdalnie w domu itp.  

Nie ma możliwości przysłania dziecka do przedszkola jeśli dziecko nie spełnia 

wymogów zawartych w przepisach prawnych oraz jego przyjęcie nie zostało 

skonsultowane z dyrektorem. 
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Dzieci, które nie będą uczęszczały do przedszkola w dalszym ciągu realizować będą 

podstawę programową wychowania przedszkolnego poprzez nauczanie zdalne, tak 

jak do tej pory.  

W związku z pytaniami Państwa przekazuję również kilka informacji 

dodatkowych: 

 w przedszkolu będą realizowane tylko zajęcia opiekuńcze, a podczas pobytu 

zachowywać będziemy dystans społeczny (nauczyciel nie będzie mógł 

przytulać dziecka, dzieci będą musiały zachować odległość od siebie); 

 noszenie maseczek na terenie przedszkola przez dzieci i nauczycieli nie 

będzie wymagane; 

 rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi być zdrowy, posiadać 

rękawiczki i maseczkę dla siebie oraz dziecka powyżej 4 roku życia w drodze 

do i z przedszkola;  

 nie zaleca się przyprowadzania i odbierania dzieci przez osoby powyżej 60 

roku życia; 

 dziecku przed wejściem do przedszkola  będziemy sprawdzać temperaturę, 

w przypadku braku takiej zgody od rodziców, dziecko nie będzie przyjęte do 

przedszkola; 

 dziecko do przedszkola musi być przyprowadzone zdrowe, bez żadnych 

objawów jakiejkolwiek choroby (kaszel, katar, temperatura powyżej 37 0 C, 

bóle różnego pochodzenia itp.); 

 w przypadku pojawienia się powyższych objawów w czasie pobytu                        

w przedszkolu, dziecko będzie  izolowane w wyznaczonym do tego 

pomieszczeniu, a rodzic będzie miał obowiązek niezwłocznego odbioru 

dziecka z placówki; 

 rodzice przyjętych dzieci zobowiązani będą do podpisania oświadczenia                     

o świadomości zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka                         

do przedszkola w czasie trwającej epidemii;  

 rodzice, ani inne osoby przyprowadzające lub odbierające dziecko nie będą 

mogły wchodzić na teren przedszkola; dzieci będą odbierane przez personel 

i odprowadzane do sal; 

 w wypadku niedostania się dziecka do przedszkola z powodu wyczerpania 

się dostępnych miejsc, dla rodziców przebywających na zasiłku 

opiekuńczym, na ich pisemny wniosek będą wystawiane zaświadczenia,               

o braku możliwości pełnienia opieki dla dziecka, z tytułu wyczerpania się 

wolnych miejsc w przedszkolu; 

 dzieci nie będą leżakować ani myć zębów; 

 będzie obowiązywał zakaz przynoszenia zabawek, kocyków, maskotek, 

książek itp.; 

 rodzice będą mieli obowiązek podpisania oświadczeń o świadomości 

zagrożenia związanego z przyprowadzeniem dziecka do przedszkola                         

w obecnym czasie; 

 z rodzicem dziecka przyprowadzonego do przedszkola będzie 

przeprowadzany wywiad środowiskowy, aby uniknąć zagrożenie przyjęcia 

dziecka, u którego w rodzinie zastosowana jest kwarantanna, izolacja           

lub domownicy mają objawy chorobowe. 



Podczas deklarowania chęci skorzystania z opieki dla dziecka                                          

w przedszkolu, proszę o dokładne przeanalizowanie sytuacji rodzinnej oraz 

kierowanie się przede wszystkim zdrowiem i bezpieczeństwem dziecka i 

swojej rodziny. 

 

Życzę dużo zdrowia, uśmiechu i spokoju  

Joanna Soloch 

dyrektor 

 

 

 

 


