
Szanowni Rodzice. 
Cieszymy się niezmiernie, że wreszcie, po tak długiej przerwie, możemy spotkać się z naszymi 
wychowankami. Będzie obowiązywał reżim sanitarny, ale mamy nadzieję, że mniej uciążliwy. 
Przedstawiamy poniżej ważne komunikaty związane z rozpoczęciem roku  szkolnego 2020/2021. 

1. Liczebność grup i spotkania z rodzicami 
Wszystkie dzieci uczęszczające w poprzednim roku do przedszkola zapraszamy 1 września 2020 roku  w 
godzinach jakie Państwo mają zadeklarowane we wnioskach. Z rodzicami dzieci nowo przyjętych 
godziny przyprowadzania dzieci w pierwszych dniach września zostaną ustalone na spotkaniu w dniu 
31 sierpnia o godzinie 16.30. Ze względu na reżim sanitarny i trudne warunki lokalowe oraz zmienioną 
organizację pracy przedszkola zebrania z rodzicami w pozostałych grupach planujemy zorganizować w 
terminie późniejszym. 

2. Godziny funkcjonowania przedszkola 
Przedszkole jest czynne pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6:00 – 16:00. Dzieci 

5-6 letnie należy przyprowadzać do przedszkola najpóźniej do godziny 8:00, a dzieci młodsze do 8.20. 

Odbiór od godziny 14:00. Rodzice, zgodnie z procedurą bezpieczeństwa nie wchodzą do przedszkola z 

wyjątkiem, obowiązującym w pierwszym tygodniu września, rodziców dzieci z grupy najmłodszej (nowo 

przyjęte). 

3. Kontakt z rodzicami 
Prosimy systematycznie logować się w komunikatorze Obecności.pl gdyż wychowawcy będą najczęściej 
w ten sposób przekazywać Państwu bieżące informacje. Konieczne jest każdorazowe potwierdzenie 
odebrania informacji. Do dyspozycji Państwa jest także telefon 655720045 oraz poczta elektroniczna 
pm1@gostyn.pl. Informacje będą również przekazywane za pośrednictwem strony internetowej 
przedszkola www.pm1.gostyn.pl  oraz przedszkolnego Facebooka 

4. Wybory do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców 

W grupach starszych – dzieci 4,5,6 letnie, członkowie Rad Oddziałowych oraz przedstawiciele do Rady 

Rodziców pozostają bez zmian. Wybory zostaną przeprowadzone tylko wśród rodziców dzieci 

najmłodszych – 3 letnich na spotkaniu w dniu 31.08.2020 r.  

5. Zapoznanie z ważnymi dokumentami obowiązującymi w przedszkolu 
Najważniejsze dokumenty, z którymi należy się zapoznać są dostępne na stronie internetowej naszej 
placówki lub na Państwa życzenie, po uprzednim umówieniu się, są do wglądu w przedszkolu. W tym 
roku szkolnym obowiązuje ten sam program wychowania przedszkolnego M. Kwaśniewskiej, J. 
Lendzion, W. Żaby – Żabińskiej „Wokół przedszkola”. Program edukacji przedszkolnej. Wydawnictwo 
Grupa MAC S.A. 2018, który realizowaliśmy w poprzednim roku i z którym Państwo  byli zapoznani.  

6. Karty pracy  

Informację na temat opłat za karty pracy dla dzieci 5,6 letnich otrzymaliście Państwo pocztą 

elektroniczną.  Nie wszyscy jednak zapoznali się z  nią i dokonali przelewu. Karty są już w przedszkolu. W 

przypadku braku wpłat, po 2 września będą musiały zostać odesłane.. 

7. Ubezpieczenie dzieci 

Rada Rodziców w czerwcu podjęła decyzję o ubezpieczeniu dzieci NNW w firmie InterRisk. Składka na 
ubezpieczenie  wynosi 34,40 zł; płatna do 15 września. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Rodziców, 
którzy będą ubezpieczać dzieci prosimy o przelanie tej kwoty na konto Rady Rodziców z dopiskiem 
„NNW + imię i nazwisko dziecka + nazwa grupy”, numer konta PBS w Gostyniu 61 8678 0005 0011 
0100 0185 0002, a rodziców, którzy nie chcą ubezpieczać dzieci prosimy o poinformowanie o tym 
wychowawcę. 

8. Mierzenie temperatury 
Konieczne jest wyrażenie zgody na pomiar temperatury dziecka – formularz oświadczenia zostanie 
przesłany Państwu za pomocą komunikatora Obecności.pl. Prosimy o wydrukowanie, podpisanie i 
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przyniesienie 1 września 2020 r. do przedszkola. Ze względów organizacyjnych oraz ograniczenie stresu 
u dzieci temperatura będzie mierzona w sali przez nauczycielki. Informuję, że przyjęliśmy jako 
temperaturę podwyższoną 37,5oC. Szczegółowa procedura dotycząca bezpieczeństwa i postępowania 
na wypadek wystąpienia podejrzenia choroby jest zamieszczona w zakładce COVID 

9. Basen 
Uzgodniono z Organem Prowadzącym, że we wrześniu i październiku zajęć na pływalni dla dzieci z grupy 
Kotki-Psotki nie będzie. O ewentualnym wznowieniu zajęć wychowawcy poinformują. 

10. Podstawowe rzeczy potrzebne do przedszkola 
Prosimy rodziców o dostarczenie: ubrania i bielizny na zmianę, umieszczone w półce dziecka w szatni, w 
podpisanym worku, papci, chusteczek higienicznych. 
Ze względów na reżim sanitarny nie planujemy mycia zębów. 
Rodziców dzieci najmłodszych prosimy o przyniesienie wszystkiego na zebranie 31.08.2020 r. 

11. Aktualizacja  kart zawierających zgody rodziców. 
Rodzice dzieci 5 letnich proszeni są o zdeklarowanie się, czy ich dziecko będzie uczestniczyło w 
katechezie, informację pisemną prosimy przekazać wychowawcom grup. 

12. Opłaty za przedszkole 

Stawka żywieniowa wynosi 7 zł za 3 posiłki dziennie. Opłata za 1 godzinę pobytu dziecka w przedszkolu 

ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 1,00 zł i jest uregulowana 

uchwałą Nr 7/94/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z 13 czerwca 2019 r. Płacą Państwo za rzeczywisty czas 

pobytu dziecka. Nie pobiera się opłaty za pobyt od rodziców dzieci z rocznika 2014, tylko opłatę za 

wyżywienie. Opłaty są naliczane poprzez system obecności. Dla każdej rodziny jest przypisana jedna 

karta,  która jest własnością przedszkola i podlega zwrotowi. Rodziców dzieci już uczęszczających do 

przedszkola prosimy o dostarczenie 1 karty, którą pracownik przedszkola będzie odbijał na wejściu i 

wyjściu. Dzieciom „nowym” już założono karty, otrzymają je na zebraniu i w początkowym okresie 

używają jej rodzice. Opłaty są wnoszone z góry do 12 każdego miesiąca, najczęściej 10 i 11 na konto 

przedszkola - w tytule przelewu lub przekazu proszę wpisać „imię i nazwisko dziecka i nazwę grupy”. 

Potwierdzenie dokonania przelewu prosimy dostarczyć mailowo lub osobiście do sekretariatu do 13 

każdego miesiąca numer konta Bank BGŻ  BNP Paribas S.A. nr :  75 1600 1462 1816 9089 3000 0001. 

13. Zgłaszanie nieobecności 

W przypadku chęci odroczenia posłania dziecka do przedszkola od 1 września bardzo prosimy Państwa 

o poinformowanie nas o przewidywanej nieobecności dzieci. Ułatwi nam to organizację pracy oraz 

zapewnienie Państwa dziecku miejsca w przedszkolu (zgodnie ze statutem). Bieżące nieobecności 

zgłaszacie Państwo telefonicznie do godziny 8.00 w dniu absencji dziecka. 

 

Odsyłamy Państwa również do zakładki COVID-19, gdzie znajdziecie wszystkie obowiązujące 

procedury związane z zagrożeniem epidemicznym oraz na bieżąco aktualizowanymi wytycznymi 

MEN i GIS. Aby zminimalizować możliwość zakażenia informujemy, że wszystkie procedury 

bezpieczeństwa będą w przedszkolu rygorystycznie przestrzegane, a dzieci podejrzane o chorobę 

muszą być odebrane z placówki. Przypominam, że zgodnie z procedurą jesteście Państwo 

zobowiązanie do niezwłocznego  odbierania telefonów z przedszkola lub jak najszybszego  

oddzwaniania. 


