Wójt Gminy Sędziejowice informuje, że od dnia ó lipca 2020 rJ otwieramy przedszkola w Gminie
sędziejowice. Na spotkaniu, które odbyło się w poniedziałek 22 czerwca ustalono, że dyrektorzy
przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują ptacówki przedszkolne będą kontaktowaó się
z rodzicami dzieci w celu zebrania deklaracji woli uczestnictwa w zajęciach opiekuńczowychowawczych.
Kolejność dyżurów przedszkoli będzie następująca:
- Przedszkole w Dobrej od 6.07 .2020 r, do 19.07 ,ż020 t.
- Przedszkole w Sędziejowicach od 20.07.2020 r, do 09.08.2020 r.
- Przedszkole w Marzeninie od l0.08.2020 r, do 28.08.2020 r.

Dzieci uczęszczające do oddziałów wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych mają
prawo do korzystania z zajęć opiekuńczo - wychowawczych w dyźurujących vyżej wymienionych
przedszkolach. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci pracowników systemu
ochrony zdrowia, sfużb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,

realizujących zńania związme z zapobiegmiem, przeciludziŃaniem i zwalczaniem COVID_19,
w dalszej kolejnoścido przedszkola przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie mają możliwości
pogodzenia pracy z opieką w domu.

Zgodnie z wyĘcznyni Głównego Inspektora Sanitamego w przedszkolu będą obowiązywĄ specjalne
procedury bezpieczeństwa. Na terenie placówki nie będą mogĘ przebywaó osoby z zewnątlz.
Rodzice/opiekunowie przyprowadzający lub odbierający dzieci będą mogli wejśó tylko do wyznaczonej
stre§. przy wejściu znajdować się będzie ptyn do dezynfekcji rąk dla osób dorosłych. Rączki u dzieci
dezynfekowane będą bezpieczrym mydłem antybakteryjnym. Do przedszkola nie będzie można
przynosió żadnych niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. Wszystkie pomieszczenia będą
regulamie dezynfekowane i wietrzone. NiesteĘ nie będzie w nich zabawek, których nie można
skutecmie zdezfłrfekować (w t5m p|uszaków, szmacianych lalek iĘ.). Na koniec kźdego dnia sale
zaba,łł będątakżs dodatkowo ozonowane. Nauczyciele i pracownicy obsługi wyposazeni będą w środki
ochrony osobistej (w łm fańuszki, rękawiczki jednorazowe, przyłbice, maseczki). Dzieci będą
otrzymywały pehre wyĘwienie (w Ęm: śniadanie,obiad, podwieczorek). Posi&i przygotow},wane
będą oczywiście z zachowanięm wszelkich środków bezpieczeństwa. W prz}?adku dogodnych
warunków atrnosferycnrych dziecibędą korrystały z przyległego do placówki placu zabaw ,który także
będzie regulamie dezynfekowany. Przedszkole zapewni także dodatkowe pomieszczenie, w którym
będzie można odizolować osobę, u któĘ wystąpią objawy chorobowe. Ww. środkibezpieczeństwa
słuĄć mają dzieciom, nauczycielom i pracownikom obsługi. Potrzebę opieki nad dzieckiem nalezy
zglaszaó bezpośrednio do dyrektora dyżurującego przedszkola.
O przyjęciu lub nieprryjęciu dziecka decyduje Dyrekcja placówki.
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Nazwa przedszkola

Przedszkole w Marzeninie wchodzące w
sklad Zespołu Szkół w Marzeninie

Imię i nazwisko
dyrektora
przedszkola
Krzysźof Jaworski

Publiczne Przedszkole w Sędziejowicach
wchodzące w skład Zespofu Szkół
Ogólnokształcących Nr 1 im. Powstńców
1863 r. w Sędziejowicach.

Renata Kowalczyk

Przedszkole w Dobrej

Anna szvmańska

Adres
Marzenin, ul, Łaska7,98
160 Sędziejowice

-

tel. 43 6'77 15 26,
zs marzenin@poczta.onet.Dl

Sędziejowice - Kolonia 12
B,
98 - 1ó0 Sędziejowice, tel.
43 677-1,0-ż7,

zso.sedzieiowice@wp.pl
Dobra 49,
98 - 160 Sędziejowice
tel. 43 677 13 16
dobra@gmina§pdzieiowice.pl
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