Zasady pracy Publicznego Przedszkola Ptasie Radio
w roku szkolnym 2021 / 2022
Szanowni Rodzice,
1 września 2021 r. rozpoczynamy nowy rok szkolny 2021/2022. W związku
z brakiem nowych wytycznych Ministra Edukacji i Nauki oraz Głównego
Inspektora Sanitarnego, dotyczących działania przedszkoli w warunkach
pandemii, nasze przedszkole będzie funkcjonowało w sposób stacjonarny i będzie
przyjmowało wszystkie dzieci zapisane do placówki.
Aktualne pozostają obowiązujące procedury sanitarno – higieniczne, w tym zakaz
poruszania się osób trzecich (m.in. rodziców) na terenie placówki.
Organizacja pracy Publicznego Przedszkola Ptasie Radio
w roku szkolnym 2021/2022 w trakcie trwania epidemii COVID-19
- zgodnie z zaleceniami GIS i MEN
1.

Przedszkole jest czynne w godzinach 6.30 – 17.30.

2.

Dzieci przyprowadzane są do przedszkola w wyznaczonym czasie: od 6.30 do
8.15.
Zaleca się, aby dzieci z najmłodszej grupy, były przyprowadzane do 8.00.

3.
4.

Rodzice nie wchodzą do przedszkola. Dziecko przekazują (w drzwiach
wejściowych przedszkola) dyżurującemu pracownikowi przedszkola
(nauczycielowi lub pomocy), która odprowadza je do szatni, a następnie do
właściwej sali lub czuwa nad jego bezpiecznym dotarciem do sali (dzieci starsze).

5. Przy wejściu do przedszkola dzieciom mierzona jest temperatura termometrem
bezdotykowym.
6.

Rodzice obowiązani są do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania
dziecka do/z Przedszkola.

7. W wyjątkowych sytuacjach, możliwe jest późniejsze przyprowadzenie dziecka,
po uprzednim telefonicznym lub mailowym powiadomieniu placówki.
8.

Od 8.20 następuje dezynfekcja szatni i części wspólnych.

9.

O 8.30 dzieci jedzą śniadanie, w związku z tym nie ma osób dyżurujących
w szatni, mogących otworzyć drzwi.

10.

O 12.00 dzieci spożywają obiad, a o godz. 14.30 podwieczorek.

11.

Odbieranie dzieci możliwe jest od godz. 12.30 do 12.45 oraz od godz. 14.45 do
17.30.

12.

W godzinach 7.00 – 8.00 oraz 15.00 – 17.00 ze względów organizacyjnych
będzie możliwe łączenie grup.

13.

Szczegółowe i aktualne informacje będą wysyłane do rodziców drogą mailową;
wywieszane na drzwiach wejściowych przedszkola / oknach szatni; na stronie
internetowej i profilu Fb przedszkola.

14.

Rodzice przyprowadzają wyłącznie dziecko zdrowe – bez objawów
chorobowych, które nie jest zobowiązane do przebywania w kwarantannie lub
izolacji.

15.W przypadku, gdy wystąpi podwyższona temperatura lub objawy chorobowe w
czasie przebywania w placówce, dziecko będzie odizolowane od innych dzieci,
a rodzic zostanie bezzwłocznie powiadomiony o konieczności pilnego odbioru
dziecka.
16.Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych przedmiotów i zabawek.
Wyjątkiem może być przytulanka do zasypiania dla 3-latków.
Rodzic powinien upewnić się, czy w kieszeniach dziecka nie ma przedmiotów
zabranych z domu.
17.Rodzice i inne osoby umówione na rozmowę w przedszkolu muszą przestrzegać
ustalonych zasad ostrożności, tj. własna osłona nosa i ust (maseczka lub

przyłbica) oraz dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku (dzieci nie dezynfekują
rąk).
18.Na terenie Przedszkola przestrzegamy zasady niepodawania ręki na powitanie i
pożegnanie oraz zasad dystansu społecznego.
18.

Wszelkie sprawy wychowawczo–opiekuńcze pomiędzy nauczycielem a rodzicem
omawiane są drogą telefoniczną 515-962-730 / mailową (adresy mailowe
nauczycieli otrzymają rodzice podczas pierwszego zebrania) lub w trakcie
umówionego indywidualnie spotkania.……………………………………....

19.

Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące nowego roku szkolnego uzyskacie
Państwo w czasie zebrań grupowych. W zebraniu uczestniczy jeden rodzic - bez
dziecka.
a) 3 – latki – 30 sierpnia godz. 17.00
b) Rudziki – 31 sierpnia godz. 17.00
c) Wróbelki – 9 września godz. 17.00
d) Czyżyki – 8 września godz. 17.00

20.

W przypadku podjęcia przez Państwa decyzji o opóźnieniu momentu
przyprowadzania dziecka przez jakiś okres, prosimy o poinformowanie nas o tym
fakcie oraz o obecność na pierwszym zebraniu.

21.

Zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi wytycznymi Głównego
Inspektora Sanitarnego oraz Biura Edukacji:
/fileget/gis-wytyczne-zlobki-przedszkola-iv-aktualizacja-25-08-2020.pdf
/fileget/warszawa-procedura-organizacji-pracy-szkol-placowek-1-09-2020.pdf
/fileget/warszawskie-wytyczne-edukacyjne-nauka-w-czasie-pandemii.pdf
http://edukacja.warszawa.pl/aktualnosci/22424-list-prezydenta-mst-warszawy-do-uczniowi-rodzicow

