RODZICU, KLIKNIJ TUTAJ!
SZANOWNI PAŃSTWO, RODZICE DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 IM. JANA BRZECHWY NA ROK
SZKOLNY 2020/2021.
Dziękujemy za zaufanie, którym obdarzyliście Państwo naszych
pracowników zapisując dzieci do naszego przedszkola.
Wszyscy odczuwamy niecodzienne sytuacje związane z epidemią dlatego
możemy zwrócić się do Państwa poprzez stronę naszego Przedszkola.
Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30.
do 17. 00. Opłaty za pobyt wynoszą 1.00 zł za każdą następną godzinę
przed i po podstawie programowej, która realizowana jest w godzinach od
8.00 - 13.00 każdego dnia.
Opłata za wyżywienie dzienne - 8.00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)
Przedszkolak powinien być wyposażony w podpisane ubranka na zmianę,
obuwie na zmianę( pozostawione w szatni w półce indywidualnej), grupa
3 – latków piżamkę.
Wszelkie sprawy dotyczące organizacji grup otrzymają Państwo w formie
pisemnej od nauczycieli po 1 września 2020 r.
Każdy rodzic zobowiązany jest do zapoznania się z procedurami – COVID 19 umieszczonymi na wewnętrznych drzwiach przedszkola, z
dokumentacją przedszkola – strona BIP Przedszkole Samorządowe nr 1 w
Piotrkowie Tryb. Jesteśmy pewni,że sprostamy Pazństwa wymaganiom a
dzieci powierzone nam pod opiekę będą czuły się zdrowe, bezpieczne i
szczęśliwe.
Z wyrazami szacunku - Dyrektor i Personel Przedszkola . Do zobaczenia
01 września 2020 r !
PROCEDURY PRZYPROWADZANIA i ODBIERANIA DZIECI W
PRZEDSZKOLU SAMORZĄDOWYM NR 1 W PIOTRKOWIE TRYB. OD
DNIA 01.09.2020r.
1. WYPEŁNIAJĄ OBOWIĄZKOWO OŚWIADCZENIE O POBYCIE DZIECKA
W PRZEDSZKOLU ZGODNIE Z ZALECENIEM SANEPIDU.

2. W SZATNI MOŻE PRZEBYWAĆ 10 OSÓB, KTÓRE SĄ WYPOSAŻONE W
MASECZKI OCHRONNE, RĘKAWCZKI.
3. OBOWIĄZKOWO DEZYNFEKUJĄ RĘCE PRZED WEJŚCIEM DO
PRZEDSZKOLA.
4. OSOBY PRZEBYWAJĄCE W SZATNI ZACHOWUJĄ BEZPIECZNĄ
ODLEGŁOŚĆ OD SIEBIE.
5. KRÓTKO KONTAKTUJĄ SIĘ Z OSOBĄ PRZYJMUJĄCĄ DZIECKO DO
PRZEDSZKOLA.
6. SĄ OBECNI PODCZAS MIERZENIA TEMPERATURY DZIECKU PO
WEJŚCIU DO PRZEDSZKOLA.
7. INFORMUJĄ DYREKTORA O JAKICH KOLWIEK OBJAWACH
CHOROBOWYCH SWOJEGO DZIECKA.
8. POZOSTAWIAMY WSZELKIE PRZEDMIOTY, ZABAWKI PRZYNIESIONE
DO PRZEDSZKOLA W DOMU.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piotrkowie Tryb informuje :
RODZICU!
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Aby zapewnić swojemu dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce,
przekaż dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia
Przyprowadzaj do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych
Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeśli w domu znajduje się ktoś chory, w
izolacji lub na kwarantannie. Wszyscy musicie wtedy pozostać w domu oraz
stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza
Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało z domu do przedszkola niepotrzebnych
przedmiotów czy zabawek
Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że
powinno ono unikać dotykania ust, nosa, oczu, często myć ręce wodą z mydłem,
nie podawać ręki na powitanie i zachowywać dystans w kontaktach z
rówieśnikami i dorosłymi
Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania i kaszlu.
Pamiętaj, że ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez
obserwację Twojego przykładu.

