
Aktualności nr 4:  PM 5 Szanowni Państwo !!! 

Drodzy Rodzice !!! 

W dniu 1 września rozpoczynamy  nowy rok szkolny 2020/2021. Pamiętajmy, że nadal COVid-19 nie daje o sobie 

zapomnieć  obostrzenia GIS, MZ,MEN są aktualne i aktualizowane z dnia na dzień.  Nasze przedszkole będzie pracowało                

w  zwiększonym reżimem sanitarnym .  

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego2020/21  nie ma obowiązku składania dodatkowej informacji 

/wniosku, deklaracji/  o przyjęcie dziecka   do Przedszkola Miejskiego nr 5  w ZSP 5. 

Na stronie internetowej PM 5 umieszczone zostały zaktualizowane  Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki                     

w okresie pandemii COVID-19 od 01.09.2020r.  

B. prosimy o zapoznanie  z nimi.  

Prosimy Rodziców /opiekunów prawnych  o pobranie ze str. internetowej  oświadczeń  zał. nr 1. i nr 2                                              

zaktualizowanej  Procedury wypełnienie    i przesłanie  do sekretariatu szkoły na mail: sekretariat@zsp5.gliwice.eu                  

do dnia 31.08.2020. do godz. 12.00. 

Od 1 września przyprowadzacie Państwo swoje pociechy zgodnie z deklaracją, 1 rodzic /1 opiekun prawny  odprowadza                

i odbiera  dziecko z przedszkola, rodzice / opiekunowie prawni  wchodzą  do przedszkola z zachowaniem dystansu 

społecznego 1,5 m zgodnie  z wytycznymi. Rodzice/ opiekunowie prawni zachowują dystans społeczny w szatni , stosują  

środki ochronne w postaci maseczki   ( zasłaniając nos i usta), rękawiczki  jednorazowe, dezynfekują  ręce.  



Dzieci starsze kontynuujące edukację w naszym przedszkolu, wchodzą do przedszkola bez rodziców/opiekunów prawnych      

i przy pomocy osoby dyżurującej przebierają się w szatni,  dzieci nowo przyjęte  przebywają w szatni  wraz z rodzicami 

przez okres adaptacji.  

Zgodnie z wytycznymi GIS dzieci do przedszkola nie przynoszą żadnych zabawek i innych zbędnych przedmiotów.  

Zebrania grupowe odbędą się zgodnie z harmonogramem, który zostanie umieszczony na stronie internetowej w dniu 

31.08.2020r. ( tj. poniedziałek).  

Podczas zabrania obowiązywać  będą w naszej placówce ograniczenia osób : 1 rodzic bez udziału dzieci, osoba biorąca 

udział w zebraniu wyposażona   w maseczkę,  obowiązkowa dezynfekcja rąk przy wejściu , rodzic wyposażony                            

w narzędzie do pisania, zachowanie dystansu społecznego.  

Szanowni Państwo, kolejna aktualizacja będzie dotyczyła szczegółowej org. pracy PM 5 w oddziałach przedszkolnych                

w szkole przy ul. Kozielskiej 39  oraz org.  pracy oddziałów w PM 5 przy ul. Kozielskiej 73.  ( godz. pracy, godz. posiłków , 

wyznaczenia wejść dla dzieci itp. )   i ukaże się w dniu 28.08.2020r.  

                                                        Zapraszamy. Dyrekcja PM 5/ ZSP5  

     

                                                                    

 


