
Informacja dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 8 

dotycząca rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. 

 

Szanowni Rodzice. 
 

Informuję, że od 01.09.2020 roku zapraszamy wszystkie zapisane dzieci do MP nr 8. 

 

Obowiązująca w MP nr 8 od 01.09.2020 roku Procedura BHP Miejskiego Przedszkola nr 8  

w Zielonej Górze na czas pandemii koronawirusa COVID-19, w tym na wypadek zakażenia 

koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 będzie opublikowana na stronie MP nr 8 

31.08.2020r. 

 

Każdy Rodzic jest zobowiązany do stosowania się do procedury. 

 

Dzieci można przyprowadzać w godzinach 6.30 - 8.15. 

 

Skrót zasad: 

• Do przedszkola mogą być przyprowadzone tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych 

oraz z domu, w którym nie ma osób przebywających na kwarantannie, w izolacji  

w warunkach domowych, osób zakażonym COVID- 19. 

• Rodzic przyprowadzający dziecko do przedszkola musi być zdrowy, bez oznak  

wskazujących na chorobę zakaźną. 

• Dziecko przyprowadza jeden rodzic zachowując dystans społeczny min. 1,5 m. 

• Dziecko ma mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym, do przedszkola będzie 

przyjęte na dany dzień tylko dziecko bez podwyższonej temperatury ciała. 

• Rodzic przyprowadzający dziecko pierwszy raz po wakacjach lub po przerwie trwającej od 

5 dni, przekazuje wypełniony i podpisany pracownikowi Załącznik nr 2 do Procedury BHP 

Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zielonej Górze na czas pandemii koronawirusa COVID-19, 

w tym na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania na COVID-19. 

• Rodzic, zaopatrzony w maseczkę zakrywającą usta i nos, jest wpuszczany przez 

wyznaczonego pracownika z dzieckiem do przedszkola, dezynfekuje ręce, wchodzi z 

dzieckiem tylko do szatni. 

• Rodzic w szatni pomaga dziecku w samoobsłudze, przekazuje dziecko wyznaczonemu 

pracownikowi  i bez zbędnej zwłoki opuszcza przedszkole. 

• Pracownik prowadzi dziecko do grupy pod opiekę nauczycielki. 

• Ilość rodziców przebywająca w szatni jest ograniczona (4 rodziców w szatni dla 3-latków, 

10 rodziców w szatni dla 4 -, 5 -, 6 - latków). 

• Dziecko nie przynosi do przedszkola zabawek, zbędnych przedmiotów, napoju. 

• Rodzic nie może wchodzić do sal zabaw dzieci. 

• Kontakt z nauczycielem będzie odbywać się według ustalonych zasad. 

• Rodzic odbiera dziecko z przedszkola bez zwłoki, po uzyskanej informacji, że dziecko ma 

objawy chorobowe, dziecko do tego czasu przebywa w izolatorium z pracownikiem 

przedszkola. 

 

 Proszę na bieżąco śledzić informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także stosować się do obowiązujących przepisów 

prawa. 

 

https://www.gov.pl/web/gis
https://www.gov.pl/web/koronawirus/


 Informuję, że w roku 2020/2021 nie będą organizowane z rodzicami zebrania 

organizacyjne, informacyjne we wrześniu 2020 (oprócz rodziców dzieci urodzonych w 2017 

roku). Wszelkie informacje uzyskają Państwo na grupowych portalach społecznościowych lub 

inną drogą ustaloną z nauczycielkami poszczególnych grup. 

 

 

Życzę Państwu zdrowia, wytrwałości, miłego roku szkolnego 2020/2021. 

Z wyrazami szacunku, 

Urszula Konkol 

dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 8 

 


