Drodzy Rodzice,
W związku z rozpoczynającym się rokiem przedszkolnym prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej
informacji.
Z uwagi na niecodzienną sytuację w organizacji pracy przedszkoli, oraz pracę w rygorze sanitarnym zwracamy
się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z procedurą naszego przedszkola z dnia 2 września br., która została
umieszczona na stronie internetowej przedszkola w zakładce „nowości”
1.Pracę w przedszkolu rozpoczynamy od godz. 8.00
Świetlica od godz. 7.30 – 8.00 i od godz. 16:00 – 17:00 (dotyczy tylko tych dzieci, których Rodzice porozumieją
się z s. dyrektor).
2. Uruchomione zostaną dwa wejścia do przedszkola:
- rodzice dzieci z grup trzylatków i czterolatków wchodzą wejściem głównym
- rodzice dzieci z grup pięciolatków i sześciolatków wchodzą wejściem „pod filarami” obok Kaplicy
3. Rodzice zgłaszają odbiór dziecka domofonem przy wejściu głównym, natomiast odbierają :
- dzieci z grup trzylatków i czterolatków są odbierane przy wejściu głównym
- dzieci z grup pięciolatków i sześciolatków są odbierane przy wejściu „pod filarami” obok Kaplicy
4. Państwa przyprowadzających i odbierających dzieci z przedszkola obowiązuje przestrzeganie wszelkich
środków ostrożności:
- osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk
- zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min. 1,5 m
5. Dzieci będą w grupach wiekowych ze swoimi wychowawcami.
Grupa dzieci wraz ze swoimi opiekunami przebywa w wyznaczonej i stałej sali. Do poszczególnych grup
przyporządkowani są opiekunowie. Opiekunowie są zobowiązani stosowania zapisów procedury oraz wytycznych
MEN, MZ i GIS skierowanych dla przedszkoli (ostatnia aktualizacja w/w wytycznych 25.08.2020). Każdy pracownik
ma zapewnione indywidualne środki ochrony osobistej oraz został zobowiązany do ich stosowania. Nauczyciele,
którzy będą prowadzić zajęcia dodatkowe zostali zobowiązani do stosowania wzmożonego reżimu sanitarnego,
w tym stosując środki ochrony indywidualnej.
6. Nasi pracownicy zadbają o bezpieczeństwo dzieci i swoje poprzez częste mycie rąk, systematyczną
dezynfekcję placówki, ozonowanie, wietrzenie sal. Pracownicy zostali zobowiązani do stosowania środków
ochrony osobistej.
Na terenie przedszkola przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede
wszystkim utrzymania czystości w salach, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych,
powierzchni dotykowych: poręczy, klamek i powierzchni płaskich w tym blatów w salach i pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur i włączników.
Zapewniamy Państwa, że nasze przedszkole zostało dobrze przygotowane do przyjęcia Państwa dzieci.
Wierzymy, że z Państwa pomocą uda nam się sprostać wyżej wymienionym zadaniom.
Z wyrazami szacunku i wdzięczności
s. Gracjana

