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Od ostatniego razu, gdy się widzieliśmy zmieniło się bardzo dużo. Był to czas niepewności, 

pełen trudnych do przyjęcia wiadomości, pełen obaw a także nadziei na szybki powrót do 

normalności. Jak jest każdy widzi. Lęk miesza się ze strachem. Nadzieja jak poranne 

promienie słońca przedziera się przez noc. Po burzy wychodzi słońce i mamy nadzieję,  

że na dobre rozgości się w Waszych i Naszych sercach. 

 

O czym powinniście wiedzieć przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola. 

Przygotuj dziecko na:  

Zmiany, jakie zaszły w przedszkolu lub zasady, które będą go obowiązywały:  

 Będą łączone grupy dzieci ( może w pierwszym tygodniu nie spotkać, żadnego 

dziecka ze swojej grupy, może nie zobaczyć nauczyciela, który opiekuje się nimi, na 

co dzień). 

 Nauczyciel lub pracownik pomocy będzie miał na sobie przyłbicę, może mieć 

maseczkę i rękawiczki.   

 Wytłumacz, że nie powinien przynosić do przedszkola żadnej zabawki, plecaka, 

książki, jedzenia itd. Nie może także nic z przedszkola wynosić. 

 Pożegna się z Tobą na znaczku „ Buziak dla Rodzica” następnie ściągniesz mu 

maseczkę, którą zabierasz ze sobą. Przejdzie na zielony kwadracik, gdzie pani 

zmierzy mu temperaturę, gdy będzie poniżej 37 stopni C, wejdzie do przedszkola  

i ściągnie ubranie wierzchnie (może mu pomóc jedna z pań) następnie zostanie 

odprowadzony do sali. 

 Przygotuj dziecko by witał i żegnał się z nauczycielem, kolegami słownie „ Dzień 

dobry” „ Cześć” „Uściskiem na odległość”, „ Pomachaniem dłonią”. Dziecko ma 

dużą fantazję pozwól mu wymyślić własne sposoby bezdotykowego witania  

i żegnania się. 

 Sala przedszkolna będzie wyglądała skromnie, nie będzie rzeczy, do których widoku 

był przyzwyczajony np. dywan, maskotki, książki, puzzle, ( ponieważ nie da się ich 

dezynfekować będą schowane). 

 Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: 

niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, 

zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu w zgięcie łokcia. Pamiętaj, że Ty 

także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.   

 W przedszkolu będzie chodził bez maseczki. 

 Będzie mu mierzona temperatura w ciągu dnia. 

 Nie będzie w przedszkolu leżakował.  

 Będzie wychodził na plac zabaw, jadł przygotowane przez kuchnię posiłki. 



 

Pamiętaj o:  

 Butach na przebranie, te sprzed 2 miesięcy mogą być małe. 

 Zamiast ręcznika tradycyjnego, przynieść rolkę ręcznika papierowego! 

 Ubraniach na zmianę. Przynieść w reklamówce podpisanej imieniem i nazwiskiem 

dziecka – pamiętaj, że muszą odleżeć w wyznaczonym miejscu, za czym zostaną 

umieszczone w półce dziecka. Można przynieść dwa dni przed planowanym 

przyjściem dziecka do przedszkola. 

 

Rodzicu: 

 Przyjdź w zadeklarowanych przez siebie godzinach miej na sobie maseczkę, 

rękawiczki i długopis. Zachowaj zalecany odstęp od innych osób przebywających na 

trenie parkingu i wejściu do przedszkola. Dziecko w drodze do przedszkola  

i z również powinno mieć maseczkę, jeśli skończyło 4 lata. Czekaj spokojnie za swoją 

kolej do wejścia. 

 Do przedszkola przyprowadzać dziecko zdrowe: bez kaszlu, gorączki, kataru, 

wymiotów 

 Nie przynoś pościeli, leżakowanie jest zawieszone bezterminowo 

 Każdorazowo będzie przy Tobie mierzona temperatura dziecka i podpisywana przy 

wejściu. 

 Raz w tygodniu będziesz podpisywał oświadczenie- ankietę epidemiologiczną. 

 Telefon z przedszkola zostanie wykonany każdorazowo, gdy Twoje dziecko będzie 

miało podwyższoną temperaturę lub przejawiać będzie objawy infekcji. 

 Zapoznaj się z procedurami- dostępne na stronie internetowej przedszkola. 

 Odbywając kwarantannę nie przyprowadzasz dziecka do przedszkola.  

 Podaj aktualne i szybkie dane do kontaktu. 

 Co tydzień będziesz deklarował chęć pobytu dziecka w przedszkolu 

 Przy większej liczbie chętnych będą stosowane kryteria zgodnie z wytycznymi GIS, 

MZ i MEN. 

 Bardzo prosimy o udzielanie rzetelnych informacji ze względu na planowane 

żywienie dzieci. 

 

Z nauczycielami zaleca się kontakt telefoniczny ( nie w trakcie bezpośredniej opieki nad 

dziećmi) lub e-mailowy. 

  

 


