
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Szanowni Państwo, Drodzy Rodzice,

zgodnie z decyzją władz oświatowych od 6 maja br. istnieje możliwość otwierania 
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formy 
wychowania przedszkolnego, przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora 
Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Podjęliśmy decyzję, że Przedszkole Kwiatki Świętego Franciszka  będzie sprawowało 
opiekę nad zgłoszonymi dziećmi od 11 maja br.

Chcąc zapewnić dzieciom możliwie bezpieczne warunki, uwzględniając wytyczne 
Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN, wprowadzamy następujące zasady funkcjonowania 
naszego przedszkola:

1) przedszkole będzie sprawowało opiekę nad dziećmi w godzinach 7:30 — 16:30;

2) do 7 maja rodzice zgłaszają chęć skorzystania z opieki do 22 maja włącznie. 
Zgłoszenia drogą mejlową przesyłane są do wychowawców grup (z kopią na adres 
rabsztynska@kwiatkifranciszka.edu.pl lub dzielna@kwiatkifranciszka.edu.pl). Prosimy 
o podanie dni, w które chcielibyście Państwo skorzystać z opieki dla swoich dzieci;

3) każda z grup przedszkolnych będzie przebywała w wyznaczonych i stałych salach;

4) Z sal zostaną usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie 
dezynfekować, np. pluszowe zabawki; prosimy też, aby dzieci nie przynosiły ze sobą 
żadnych zabawek, plecaków itp;

5) Zgodnie z wytycznymi GIS prosimy rodziców, by nie przyprowadzali dzieci z objawami 
chorobowymi (nie bedą one przyjmowane do przedszkola) Do placówki nie można 
posłać także dziecka, którego domownik odbywa kwarantannę.

Prosimy, aby z opieki w najbliższym czasie skorzystali ci rodzice, których sytuacja 
zawodowa do tego zmusza. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony 
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 
realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19.

Załączam ukłony,
Artur Górecki
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PS.
Fragment wytycznych dla przedszkoli dotyczący rodziców: 

Rodzicu, 
• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż 

dyrektorowi istotne informacje o stanie jego zdrowia. 
• Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 

podczas drogi do i z placówki. 
• Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
• Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń 
służb sanitarnych i lekarza. 

• Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy 
zabawek.

• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że 
powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki na powitanie.

• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację 
dobrego przykładu. 


