
DRODZY  RODZICE 
 

 Uprzejmie informujemy, że  zgodnie z rozporządzeniem MEiN z dnia 26 marca w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r. poz. 561)  

nasze przedszkole w dniach 29.03- 09.04.2021r organizuje zajęcia stacjonarne tylko dla dzieci rodziców pracujących, z których co najmniej 

jeden rodzic wykonuje pracę: 
 

a) w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

b) realizuje zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

c) realizuje zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

d) pełni służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

e) wykonuje działania ratownicze, 

f) w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.1876 

i 2369), 

g) w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

h) w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 

67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

i) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

j) w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

k) w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek. 

 

Zajęcia dla dzieci organizowane będą na wniosek rodziców. Zainteresowanych rodziców prosimy o wypełnienie wniosku  

i przesłanie na adres przedszkola: p@przedszkoleszadek.eu lub dostarczenie osobiście w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do 

przedszkola. Druk wniosku dostępny jest na naszej stronie internetowej w zakładce Strefa dla rodziców – Druki do pobrania. 
 

Dla wszystkich pozostałych dzieci, które niestety nie będą mogły korzystać z zajęć stacjonarnych organizowane będą zajęcia zdalne. 

Nauczycielki realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego codziennie będą zamieszczały na naszej stronie internetowej, 

każda w swojej grupie w zakładce Z życia przedszkolaków – Zajęcia zdalne 2021r propozycje różnorodnych zabaw i zajęć.  

Gorąco zachęcamy do korzystania z tych propozycji i wspólną zabawę z dzieckiem w domu. 

       
Z wyrazami szacunku i życzeniami szybkiego powrotu do normalności i zajęć stacjonarnych dla wszystkich dzieci w przedszkolu 

       Elżbieta Gwiazda 

                           Dyrektor Publicznego Przedszkola w Szadku 
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