
Szanowni Państwo, 

w związku z zaistniałą sytuacją epidemiczną Przedszkole Gminne w Jabłonnie od 22 maja 2020 r. 

wznawia  w reżimie sanitarnym działalność opiekuńczą w godzinach od 7:00 do 17:00.  

Po wznowieniu funkcjonowania placówka działa w oparciu o rozporządzenia i wytyczne Ministerstwa 

Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego,  w związku                            

z powyższym ogranicza się liczebność grup do maksymalnie 12 dzieci w sali. Zostały opracowane 

procedury dotyczące funkcjonowania Przedszkola Gminnego w Jabłonnie w zaostrzonym rygorze 

sanitarnym w związku z epidemią COVID – 19 ( załącznik nr 1)  

Dzieci można przyprowadzać tylko w godzinach: od 7:00 do 8:30. Po tej godzinie przedszkole będzie już 

zamknięte, bez możliwości wejścia i wprowadzenia dziecka. Jeżeli dziecko będzie odbierane przez osobę 

upoważnioną nie będącą rodzicem, prosimy o wcześniejsze przekazanie takiej informacji pracownikowi 

przedszkola. ( rano)   

Obowiązkowo, rodzic i dziecko ( powyżej 4 r. ż) muszą mieć maseczki ochronne na twarz, natomiast 

dziecko może ją zdjąć dopiero po wejściu do placówki.  

WAŻNE! Dziecku nie wolno wnieść do przedszkola żadnych rzeczy przyniesionych z domu (kolorowanek, 

zabawek, książek, kocyków itp.) Prosimy również o przygotowanie dziecka do samodzielnego wejścia 

do placówki (rodzice rozstają się z dzieckiem przed wejściem do przedszkola). 

Zabrania się wchodzenia przez Rodziców na teren przedszkola bez ważnego uzasadnionego powodu. 

Pracownik uprawniony jest do wyproszenia Rodzica z terenu przedszkola poza strefą wejścia. 

W związku z brakiem możliwości funkcjonowania przedszkola dla wszystkich dzieci z prawa 

pierwszeństwa korzystają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, 

pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz dzieci, których oboje rodzice powracają do pracy                     

w systemie stacjonarnym zgodnie z punktem 4 procedury dot. funkcjonowania Przedszkola Gminnego                     

w  Jabłonnie w zaostrzonym rygorze sanitarnym w związku z epidemią COVID -19 .  

Rodzice zgłaszający potrzebę skorzystania z zajęć opiekuńczych dla swojego dziecka proszeni                                

są o przysłanie na adres mailowy pgjablonna@wp.pl do dnia 20.05.2020 r. oświadczenia ( załącznik nr 2 ). 

Odmowa podpisu którejkolwiek ze zgód lub oświadczeń jest równoznaczna z brakiem możliwości 

uczęszczania dziecka do przedszkola.  

Po weryfikacji zgłoszeń otrzymacie Państwo informację o możliwości przyprowadzenia  dziecka                              

do placówki funkcjonującej w reżimie sanitarnym od 22 maja 2020 r.  

W dniu przyjścia dziecka do przedszkola prosimy o dostarczenie oryginału załącznika nr 2. Brak oryginału 

skutkuje odmową przyjęcia dziecka do przedszkola .  
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