
Drodzy Rodzice! 

Informujemy, że od dnia 25.05.2020 r. planowane jest  wznowienie zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla dzieci w oddziałach przedszkolnych. 

Obecnie prowadzimy działania organizacyjne związane z diagnozą potrzeb ze strony 

rodziców, którzy planują powrót do pracy. Zajęcia prowadzić będą nauczyciele wychowawcy 

w grupach międzyoddziałowych do 12 osób. W każdym oddziale pracować będą 2 

nauczycielki na zmianę. Dzieci przebywać będą w wyznaczonej dla danej grupy sali.  

Planowanych jest otwarcie 4 grup przedszkolnych do 12 dzieci w grupie. Głównym 

narzędziem realizacji podstawy programowej dla dzieci pozostających w domu nadal  

pozostanie, tak jak dotychczas przyjęta forma komunikacji w nauce zdalnej. Dzieci 

przebywające w przedszkolu będą bezpośrednio z nauczycielami w miarę możliwości 

realizowały podstawę programową. Do przedszkola przyjmowane będą przede wszystkim 

dzieci rodziców pracujących, z uwagi na ograniczone możliwości organizacyjne w przyjęciu 

dzieci do przedszkola, zgodne z wytycznymi MEN, GIS i MZ. 

Odziały przedszkolne będą sprawowały opiekę nad dziećmi w godz.7.00-15.30. Będzie 

działała również stołówka. 

Jesteśmy świadomi nadal utrzymujących się zagrożeń związanych ze koncentracją na terenie 

szkoły dużej ilości dzieci. Intensywnie pracujemy nad przygotowaniem placówki do przyjęcia 

dzieci. Proszę o zapoznanie się Państwa z WEWNĘTRZNĄ PROCEDURĄ 

BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCĄ ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA 

COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. UNII EUROPEJSKIEJ W 

PRZYWIDZU (w załączeniu). Wszystkie procedury wraz z załącznikami umieszczone 

zostaną na stronie internetowej szkoły. 

W celu przygotowania się do uruchomienia zajęć dla dzieci młodszych zwracamy się z do 

Państwa z prośbą o wypełnienie deklaracji (w załączeniu - zał 2) o chęci posłania dziecka do 

szkoły oraz informacji w jakich godzinach dziecko będzie przebywało w przedszkolu (w 

załączeniu - zał 6) i przesłania go drogą elektroniczną na adres placówki  do 22.05.2020 LUB 

OSOBIŚCIE do godziny 15:00 pozostawiając w placówce.   

Bardzo prosimy o przemyślane decyzje, bo zdrowie i bezpieczeństwo dzieci są dla nas 

wszystkich najwyższym priorytetem. 

Z poważaniem 

Magda Dryll 

Dyrektor SP im. UE w Przywidzu 

 


