PRZEDSZKOLE W RADWANICACH STARTUJE PO WAKACJACH :)
Drodzy Rodzice i Opiekunowie czas otwierać przedszkolny rok szkolny 2020/2021. Czas tez
wracać do przedszkola po wakacyjnym odpoczynku lub powitać je po raz pierwszy. Mamy
nadzieję, że z uśmiechami na twarzy nasze maluszki i ich rodzice będą przekraczać nasze progi.

Od 1 września przedszkole czynne będzie od 6:30 do 16:30, zapraszamy do Publicznego
Przedszkola w Radwanicach w godzinach zgodnych z deklaracjami.

•

W związku z panującą w naszym kraju i na świecie pandemią COVID- 19 informujemy, że

w przedszkolu będą obowiązywać inne procedury dostosowane do zaleceń Głównego Inspektora
Sanitarnego.
•

Procedury są umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego

w zakładce Przedszkole. Wszyscy Rodzice i Opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się z
procedurami, do wydrukowania oświadczeń.
•

Oświadczenia w formie papierowej są też dostępne w sekretariacie ZSP Radwanice oraz u

pracowników Przedszkola.
•

Umowy będą do pobrania w sekretariacie ZSP od 1 września 2020r.

Szanowni Rodzice, prosimy o zapoznanie się z dokumentami i wypełnienie ich oraz dostarczenie
ich najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.

W pierwszym tygodniu roku szkolnego odbędą się zebrania z wychowawcami grup. Terminy i
godziny zostaną podane przez wychowawców.
Przypominamy o przyprowadzaniu dzieci do godziny 8:00. Po wyznaczonym czasie ze
względu na obowiązujące zasady bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego przedszkole będzie
zamykane.

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka informacji organizacyjnych- czyli co
maluszek powinien mieć w przedszkolu:
•

Obuwie zmienne czyli kapcie – dobrze przylegające do stopy dziecka (nie klapki, buty nie

sznurowane)- najlepiej zapinane na rzep lub wkładane;
•

Bluzeczka, spodenki, majteczki, skarpetki – na zmianę w podpisanym plecaczku lub

woreczku (w młodszych grupach najlepiej w większej ilości);
•

DBAJĄC O KOMFORT WASZYCH POCIECH- serdecznie prosimy ubierać dzieci do

przedszkola w wygodny strój, który nie sprawia kłopotów w toalecie i szatni, wygodne buciki,
które dziecko ubiera samodzielnie, dresowe spodenki, spódniczki. Prosimy także o ubieranie dzieci
zgodnie z warunkami atmosferycznymi (w przypadku wyższych temperatur prosimy, aby dzieci
posiadały nakrycie głowy)
•

Ryza papieru ksero, kredki bambino grube ołówkowe

•

2 opakowania chusteczek higienicznych (duża paczka) oraz 2 paczki chusteczek

nawilżanych.
W przypadku rezygnacji z miejsca w przedszkolu prosimy o złożenie w sekretariacie ZSP pisemnej
rezygnacji. Pozostałe informacje zostaną przekazane wszystkim podczas zebrań grupowych.

Informacja o podziale na grupy i wychowawcach zostanie podana do publicznej wiadomości
w piątek 28.08.2020 r. na tablicy ogłoszeń przed przedszkolem.

☺ Na nowy rok szkolny 2020/2021 Dyrekcja, kadra pedagogiczna oraz personel przedszkola życzą
dzieciom wiele dobrej zabawy i radości podczas pobytu w placówce, a rodzicom i sobie owocnej
współpracy i zadowolenia.

