
DRODZY RODZICE!

Od 31 stycznia 2022r. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze będą odbywały się 
w wyremontowanym budynku przy ul. Legionów 9.
W związku z powyższym przekazujemy informacje dotyczące organizacji przyprowadzania 
i odbierania dzieci w nowym budynku przedszkola.

I. PRZYPROWADZANIE DZIECI

1. Rodzice / opiekunowie / osoby upoważnione poruszają się w przestrzeni oznaczonej jako 
     STREFA DLA RODZICA, obowiązkowo w maseczkach!

2. Rodzice z dziećmi wchodzą wejściem głównym. Dezynfekują ręce.  Za pierwszymi drzwiami 
     na parterze znajduje się stanowisko Pani woźnej , która obsługuje „Tik-tak” (program
     rejestrujący wejścia i wyjścia dzieci).
     Rodzic / osoba upoważniona zgłasza przyjście do placówki poprzez podanie kodu dziecka.

3. Szatnie dzieci i sale zajęć umiejscowione  są na trzech kondygnacjach:
     parter:     gr. Puchatki i gr. Biedronki
     I piętro:   gr. Pszczołki i gr. Żabki
     II piętro:  gr. Tygryski i gr. Motylki
 
4. Pani woźna informuje przez domofon nauczyciela w sali o przyjściu dziecka. 

5. Po zmierzeniu temperatury Rodzice dzieci z gr. Puchatki i Biedronki przekazują dziecko 
    Pani woźnej, która zaprowadza dzieci do szatni, a następnie do sali zajęć. 
 
6. Rodzice dzieci z pozostałych grup zaprowadzają swoje dzieci od odpowiedniej szatni na 
    I lub II piętrze. Następnie po przebraniu dziecka przekazują dzieci nauczycielowi do sali 
    na piętrze.

7. W szatni na piętrze może przebywać w jednym czasie maksymalnie 4 Rodziców plus dzieci.

8. Dzieci przyprowadzane w godz. 6.00- 7.00 oraz odbierane w godz. 16.00 - 17.00 przebywają 
     w salach na parterze.
     W godz. 7.00- 8.00  i  15.00 - 16.00 dzieci z gr. Żabki przebywają w sali gr. Pszczółki (jest to
     związane z godzinami pracy nauczycieli grupy).

II. ODBIERANIE DZIECI

1. Rodzice / osoby upoważnione obowiązkowo w maseczkach, zgłaszają przyjście po dziecko 
     Pani woźnej przy Tik-Taku.

2. Następnie po wywołaniu dziecka przez Panią woźną przez domofon Rodzice dzieci z gr. Puchatki
     lub Biedronki czekają na dziecko, które zostaje przebrane i przyprowadzone przez Panią woźną. 

3. Rodzice z pozostałych grup udają się na piętro po dziecko, które zostaje wyprowadzone z sali
     przez nauczyciela. Rodzic/ osoba upoważniona  zabiera dziecko do szatni, po przebraniu dziecka,
     razem opuszczają przedszkole. 



III. PARKOWANIE POJAZDÓW

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i dorosłych przychodzących do przedszkola, Rodzice 
przywożący dzieci swoimi samochodami niestety  nie mogą wjeżdżać ani parkować pod budynkiem 
przedszkola, nie mogą również parkować na parkingu szkoły, który znajduje się na tyłach budynku 
placówki.

Dziękujemy za stosowanie się do powyższych zaleceń.

O wszystkich zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.


