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Maj-Czerwiec
Przedszkole w czasie epidemii koronawirusa
-Zdalna edukacja i przedszkole w reżimie sanitarnym

Od 18 maja br. otworzyliśmy przedszkole uwzględniając wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i
Ministra Zdrowia. W pierwszej kolejności z przedszkola skorzystały te dzieci, których rodzice nie mieli
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. Pierwszeństwo miały dzieci pracowników systemu
ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zorganizowane zostały zajęcia dla 4 grup dzieci.
Grupy przebywają w wyznaczonych i stałych salach. Liczebność grup została ograniczona.
Ograniczono przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Dbamy o zachowanie dodatkowych
środków ostrożności przy ewentualnych kontaktach z takimi osobami.
Rodzice nie mają wstępu do przedszkola, wszystko odbywa się w wiatrołapie, gdzie dziecko po
badaniu temperatury zostaje odebrane przez pracownika przedszkola i po wymianie obuwia w
szatni zostaje odprowadzone do poszczególnych grup. Taka sama procedura jest stosowana przy
odbiorze dziecka z przedszkola.
Przy wejściu do przedszkola umieszczono płyn do dezynfekcji rąk i zobligowano wszystkich
dorosłych do korzystania z niego.

 Wywieszone zostały plakaty z instrukcjami prawidłowego mycia rąk i nakładania i zdejmowania
maseczek

Wszyscy pracownicy przedszkola zostali zaopatrzeni w środki ochrony osobistej, w tym
rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice.

W salach pozostały tylko te sprzęty i zabawki, które można skutecznie dezynfekować.

Wydzielono miejsce na kwarantannę poczty i przedmiotów z zewnątrz

Wyjaśniliśmy dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego
zostały wprowadzone.

Zwracamy uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po
skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
Mierzymy dzieciom temperaturę przy wchodzeniu do przedszkola oraz 3 razy w ciągu dnia.
Przypominamy dzieciom o zachowywaniu bezpiecznego odstępu podczas zajęć, zabawy i
przebywania na terenie przedszkola.
Dla każdego dziecka zostały przygotowane przybory do kolorowania.
Dezynfekujemy zabawki po każdorazowym ich użyciu przez dziecko.

Zwróciliśmy się z prośbą do rodziców:
 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi
istotne informacje o stanie jego zdrowia.
 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.
 Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w
izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb
sanitarnych i lekarza.
 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono
unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na
powitanie.
 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj,
że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

Do końca czerwca kontynuowaliśmy w naszym przedszkolu zdalną edukację. Na stronie
internetowej przedszkola umieszczane były na bieżąco materiały dydaktyczne dla poszczególnych
grup wiekowych.
Prace naszych przedszkolaków w ramach zdalnej edukacji

Julcia –Rybki

Piotruś z grupy Rybek bawi się w przedszkole

Piotruś odwiedza przedszkole

Każde dziecko na świecie chce bezpiecznie żyć
Każde dziecko na świecie chce szczęśliwe być
Chce mieć dobrych rodziców i dom chce własny mieć
Dobrze uczyć się, pięknie bawić się
Przecież tak mało chce!
Nich tu na Ziemi słońce zawsze świeci
I niech szczęśliwe będą wszystkie dzieci
Bo przecież pięknie można żyć
Śnić tylko najpiękniejsze sny.

Dzień dobry,
Pomimo, że przedszkole w lipcu i sierpniu pracuje część dzieci rozpoczyna wakacje.
Dlatego w imieniu Rady Rodziców, dla wszystkich pracowników Przedszkola Zielony
Zakątek, składamy serdeczne podziękowania za ten rok inny niż zawsze,
za każdą prace zdalną umieszczoną na stronie przedszkola,
za podejście indywidualne do każdego z naszych dzieci,
za każdego maila po przesłaniu prac,
za ciepłe słowo....
Dziękujemy
Życzymy sobie i Państwu powrotu do normalności - cokolwiek po pandemii będzie oznaczało
słowo normalność…Tymczasem zdrowych, pięknych i spokojnych wakacji.
Pozdrawiam
Agata Kiełczykowska
Przewodnicząca Rady Rodziców

Już wakacji nadchodzi czas
Witamy morze, jezioro, łąkę, rzekę, las
Więc walizki spakujemy
Plecak, piłkę i materac zabierzemy
Z mamą, tatą, siostrą, bratem
Po przygodę wyruszymy razem z latem.

