
1 września 2021 – organizacja pracy  

 

Szanowni Państwo, 

 

1) Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 17.00. Proszę 

przyprowadzić dzieci do przedszkola w godzinach od 6.00 do 8.15, najpóźniej;  

2) W związku z tym, że nadal obowiązują zasady związane z pandemią i określone 

procedury bezpieczeństwa na terenie przedszkola, przypominamy, że rodzice nie wchodzą z 

dzieckiem do szatni- „przekazują” dziecko pracownikowi przedszkola w holu placówki.  

Proszę o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami dotyczącymi bezpiecznego 

funkcjonowania przedszkola w związku z COID 19, oraz podpisanie i dostarczenie do 

placówki oświadczenia o zapoznaniu się i przestrzeganiu w/w procedur.  

3) Proszę wyposażyć dzieci w : 

a)buciki na zmianę (paputki),  

b) woreczek z rzeczami na przebranie - majtki, koszulki, bluzeczki, spodenki, rajstopki itd. 

c) maluszki z grupy I zgodnie z ustaleniami na zebraniu w czerwcu 2021 roku – dodatkowo 

przynoszą pościel – poszewka i powłoczka , tj. kołderka, poduszka, prześcieradło o 

wymiarach 120 x 90 - pościel , poduszka 40x60, prześcieradło 135x60  - najlepiej z gumką i  

piżamkę. Prosimy, aby była w reklamówce/torbie, co ułatwi nam cykliczne wydawanie do 

prania. 

Prosimy, aby dzieci były ubrane  w wygodne rzeczy, aby mogły swobodnie w sposób 

samodzielny zdejmować i ubierać – uzasadnienie tej prośby omawialiśmy podczas spotkania 

czerwcowego.  

W przedszkolu nie ma uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego - dlatego dzieci nie 

przychodzą ubrane 1 września na „galowo”.  

4) Przy wejściu do przedszkola i wyjściu z placówki  należy poprzez odbicie karty 

indywidualnej dziecka zaznaczyć obecność dziecka w przedszkolu lub wyjście z placówki 

Dla nowych rodziców będzie wsparcie i pomoc pracownika  

5) Proszę pamiętać, iż należy pobrać ze strony i wypisać upoważnienie  do odbioru dzieci z 

przedszkola (również rodziców – dzieci nowe) wg wzoru upoważnienia na stronie 

internetowej przedszkola)  

Upoważnienia muszą wypisać wszyscy rodzice z ważnością od 1 września 2021 roku, z 

mocą obowiązywania na dany rok szkolny. Poprzednie upoważnienia tracą ważność 31 

sierpnia 2021.  

6) Religia dla dzieci 6—letnich (1 godz. w tygodniu) może być organizowana  w przedszkolu 

na prośbę rodzica . Rodzice kierują prośbę do dyrektora przedszkola  .Zajęcia te 

finansowane są przez Miasto Poznań  



Upoważnienia, oświadczenia i prośbę o zorganizowanie zajęć religii – proszę dostarczyć do 

przedszkola do dnia 03 września 2021r.  

7) W związku z tym, iż 1 września 2021 jest trudnym dniem pod względem organizacji pracy 

przedszkola, prosimy o przewidzenie dłuższego czasu związanego z pojedynczym 

wchodzeniem rodzica z dzieckiem do przedszkola  

8) Odbierać dzieci z przedszkola prosimy najwcześniej od 14.30. Maluszki będą już po 

leżakowaniu i po obiedzie. W innych przypadkach wcześniejszego odbioru dziecka z 

przedszkola prosimy  

o przekazanie stosownej informacji pracownikowi przedszkola.  

Dziecko należy odebrać z przedszkola do godz.17.00.  

9) Proszę zweryfikować ważność numerów telefonów do Państwa, aby nie było przypadku, 

że numery są nieaktywne. Prośba podyktowana jest zapewnieniem kontaktu z Państwem w 

sytuacjach ważnych    i pilnych.  

10) Zebrania informacyjno-organizacyjne z rodzicami na terenie przedszkola odbędą się 

między 6 a 10 września 2021 r. Szczegółową informację podamy po 1 września 2021 r. Na 

zebraniach zostaną przypomniane zasady  odpłatności za przedszkole oraz otrzymacie 

Państwo (nowi rodzice/opiekunowie)  loginy i hasła do programu iPrzedszkole w celu 

kontaktowania się z przedszkolem oraz śledzenia wysokości wpłat za pobyt i żywienie 

dziecka w przedszkolu.. Nauczyciele przedstawią zasady obowiązujące w grupach, 

omówiona zostanie realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

zostaniecie Państwo zobowiązani  

do zapoznania się z określonymi dokumentami i procedurami obowiązującymi w 

przedszkolu. 

 

Z poważaniem 

Arleta M. Kaczmarek 

Dyrektor Przedszkola 

 


