
INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2020/2021 prosimy o zapoznanie 

się i zastosowanie się do przedstawionych poniżej punktów:

1. Bardzo prosimy o wypełnienie deklaracji przyprowadzania i odbioru dziecka z placówki. 

Deklaracja dostępna jest na stronie internetowej szkoły lub do zabrania z przedsionka 

budynku szkoły. Wypełnioną deklarację należy przynieść do 1 września 2020 włącznie. 

W związku z panującą pandemią, a dla zwiększenia bezpieczeństwa, dziecko do 

zakończenia pandemii może być przyprowadzane i  odbierane jedynie przez 

rodziców/opiekunów prawnych - jedną osobę wskazaną w deklaracji, ponadto wskazana 

osoba musi być osobą zamieszkującą z dzieckiem w jednym domu (niemożliwe jest 

odbieranie dzieci przez sąsiadów, czy nawet rodzinę, która mieszka pod innym adresem/w 

innym budynku). Osoby odbierające dziecko będą musiały posiadać przy sobie dokument 

potwierdzający tożsamość.

2. Prosimy również o wypełnienie zgody na pomiar temperatury. Oświadczenia do 

uzupełnienia będą wystawione przy wejściu do szkoły.

3. Wejście przedszkolaków na teren szkoły możliwe jest jedynie przez „stare” wejście do 

szkoły (od strony boiska). Wejściem tym nie będą się posługiwać uczniowie z innych klas.

4. Rodzice, którzy zadeklarowali przyprowadzanie dzieci do przedszkola na godzinę 7.00 

zobowiązani są przyprowadzać dziecko nie później niż o godzinie 7.10. 

5. Rodzice, którzy zadeklarowali przyprowadzanie dzieci do przedszkola na godzinę 7.30 

zobowiązani są przyprowadzić dziecko nie wcześniej niż o godzinie 7.15 i nie później niż 

o godzinie 7.30. 

6. Wejście do szatni powinno następować pojedynczo, a kolejka do wejścia powinna być 

usytuowana przed budynkiem z zachowaniem zalecanej przez sanepid odległości 2m. 

7. Osoba przyprowadzająca dziecko zobowiązana jest do założenia przed wejściem na teren 

szkoły rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji dłoni, a także do zasłaniania ust i nosa za 

pomocą maseczki, przyłbicy lub części odzieży.



8. Dziecko z szatni będzie przekierowywane przez wyznaczoną osobę do odpowiedniej sali 

(rodzice nie mogą przebywać na terenie szkoły, poza wyznaczoną strefą w szatni). 

9. Dziecko nie może przynosić do placówki rzeczy z domu (maskotki, zabawki, kolorowanki, 

itp.) z wyjątkiem rzeczy potrzebnych do realizacji zajęć.

10. Dzieci korzystające z wyżywienia szkolnego nie przynoszą ze sobą do przedszkola 

produktów spożywczych poza napojem (butelka dziecka powinna być podpisana), zaś 

przygotowane przez rodziców posiłki dla dzieci, które nie korzystają z oferty posiłków w 

placówce powinny być spakowane w pudełko śniadaniowe dokładnie opisane imieniem i 

nazwiskiem dziecka. Prosimy również, aby uczulić dzieci, że ze względu na panujące 

warunki nie mogą dzielić się swoim pożywieniem z innymi dziećmi i powinny korzystać 

wyłącznie z własnej butelki z napojem. 

11.  Wyprawka dla dziecka do przedszkola powinna zawierać:

- obuwie zastępcze

- foliowy worek na obuwie (np. reklamówka)

- blok rysunkowy A4 biały (może być papier ksero) i kolorowy 

- blok techniczny A4 biały i kolorowy

- papier kolorowy zwykły oraz samoprzylepny

- kredki ołówkowe i świecowe (dla młodszych dzieci zalecane kredki tzw. „grube”)

- farby oraz pędzle

- nożyczki

- ołówek

- temperówka

- klej w sztyfcie

- teczka z gumką

- zapakowane w folię ubranie zapasowe (bielizna, spodnie, podkoszulek itp.) + zapasowy 

woreczek/reklamówka na zabrudzone ubrania

- chusteczki higieniczne

- flamastry (tylko starsza grupa)

12. W tym roku dzieci nie przynoszą ręczników ani strojów do gimnastyki.



13. Każde dziecko będzie miało zapewnione własne miejsce w szatni i półkę w sali.

14. Prosimy o dokładne i wyraźne podpisanie wszystkich rzeczy dziecka oraz pilnowanie 

odkładania rzeczy wyłącznie na miejsce przeznaczone danemu dziecku.

15. Zajęcia w przedszkolu będą prowadzone w oparciu o pakiet „Dzieciaki w akcji” 

wyd. Nowa Era, w związku z tym zakupienie książek dostosowanych do wieku dzieci 

będzie możliwe od 1 września 2020 roku, dla chętnych rodziców szczegółowe informacje 

zostaną zamieszczone na stronie szkoły lub przekazane drogą mailową.

16. 1 września 2020 dzieci z oddziałów przedszkolnych przychodzą na zajęcia – nie będzie 

organizowane spotkanie z rodzicami, ani uroczysta akademia rozpoczynająca rok szkolny. 

W tym dniu prosimy, aby każde dziecko miało ze sobą śniadanie. Prosimy również o 

podanie informacji czy dziecko będzie korzystało w tym miesiącu z posiłków w szkole 

(w sprawie posiłków proszę dzwonić do sekretariatu szkoły). Szkoła umożliwia skorzystanie

z ciepłego napoju, ale wyłącznie w czasie posiłku – na pozostałe godziny dziecko przynosi 

własne napoje. 

17. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

- mgr Renata Bulanda (grupa 6-latków): renata-bulanda7@wp.pl 

- mgr Natalia Faron (grupa dzieci młodszych): nataliafaronprzedszkole@gmail.com
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