Ważne Informacje

Według Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia
2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV
aktualizacja należy „w miarę możliwości organizacyjnych zapewnić taką organizację pracy,
która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny
przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze)”
Praca poszczególnych grup w przedszkolu w roku szkolnym 2020/2021 będzie zorganizowana
w następujących godzinach:
Harmonogram pracy grup w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Dębicy od 01 września 2020r.
Poniedziałek
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

Grupa I
6.00 – 15.45
6.00 – 16.00
6.00 – 16.15
6.00 – 16.30
6.00 – 16.30

Grupa II
7.15 – 15.15
7.15 – 15.30
7.15 – 15.00
7.15 – 15.15
7.30 – 15.00

Grupa III
6.30 – 15.15
6.30 – 15.30
6.30 – 15.30
6.30 – 15.15
7.00 – 15.00

Grupa IV
6.15 – 15.15
6.15 – 15.15
6.15 – 16.30
6.15 – 15.15
6.30 – 15.15

Grupa V
6.45 – 16.30
6.45 – 16.30
6.45 – 15.30
6.45 – 15.30
6.30 – 15.30

Jeśli Państwo mogą dostosować godziny pobytu dziecka do powyższego harmonogramu to te
wytyczne zostaną spełnione. Jeśli godziny Państwa pracy są inne dzieci będą po wyznaczonych
godzinach łączone z inną grupą – rano lub popołudniu. Nie ma możliwości otwierania
wszystkich grup od 6 -16.30 ze względu na godziny pracy i obowiązki personelu.

Ubezpieczenie dzieci
W związku z jednoznacznym stanowiskiem Ministerstwa Edukacji Narodowej
odnośnie ubezpieczenia od NNW dzieci w placówkach oświatowych, informujemy że w roku
szkolnym 2020/2021 nasze przedszkole nadal nie będzie pośredniczyć w zawieraniu umów
odnośnie ubezpieczenia dzieci od NNW.
Powyższe ubezpieczenie jest dobrowolne i tylko od rodziców zależy, czy dziecko będzie
ubezpieczone i w jakiej agencji ubezpieczeniowej.
Jeżeli Państwo podejmą decyzję o ubezpieczeniu dziecka od NNW, proszę to zrobić we
własnym zakresie.

