
Poznań, dnia 26 sierpnia 2020 r. 

Grażyna Erenz 

Dyrektor  

Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk” 

 w Poznaniu 

 

Szanowni Państwo 

 Rodzice/Opiekunowie prawni                           

dzieci- wychowanków Przedszkola nr 30 

„Mały Olimpijczyk” w Poznaniu 

 

Informacja o trybie pracy przedszkola od 1 września 2020  

Szanowni Państwo, 

 W dniu 1 września rozpoczynamy kolejny rok przed-szkolny. Chętni rodzice mogą 

przyprowadzać dzieci od wtorku 1 września.  

Przedszkole jest przygotowane na przyjęcie dzieci, procedury bezpieczeństwa zostały opisane 

i sprawdzone w praktyce w czerwcu i sierpniu. Przygotowania objęły szkolenia i narady 

pracowników, zmianę wyposażenia i aranżacji sal, łazienek, tryb przyprowadzania i odbioru 

dzieci, mycie i dezynfekcję pomieszczeń oraz zabawek, wyposażenie pracowników w środki 

ochrony osobistej itp. itd. 

Przed przyprowadzeniem dzieci rodzice zobowiązani są do zapoznania się                

z Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 30 w Poznaniu w związku                     

z wystąpieniem COVID-19 i respektowania jej zapisów,  

Powyższy fakt rodzice potwierdzą pisemnym oświadczeniem. 

Uwaga! Dorośli wchodzą do przedszkola w maseczce/przyłbicy                                                        

po uprzednim zdezynfekowaniu rąk ! 

Ze względu na ograniczoną powierzchnię w holu przedszkola może przebywać                     

2. rodziców z dzieckiem/dziećmi (rodzeństwo) - jeden z piętra drugi z parteru. 

Rodzice/opiekunowie powinni zachowywać między sobą dystans społeczny min. 1,5 metra. 

W związku z tym, aby uniknąć zatoru przed wejściem oraz kolejek: 

 Najlepiej przyprowadzić dziecko w godzinach pracy oddziału. Godziny 

funkcjonowania oddziałów znajdziecie Państwo w załączonej Procedurze. 

Sukcesywne przyjmowanie dzieci pozwoli nam uniknąć mieszania się dzieci. 

 Zaplanować wcześniejszą godzinę przyjścia z dzieckiem. 



 Sprawnie wprowadzić dziecko do wyznaczonego miejsca, krótko się pożegnać 

i przekazać dziecko pani woźnej. 

 Odbić kartę pobytu. 

 Jak najszybciej opuścić hol przedszkola.  

TRYB POSTĘPOWANIA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 

1. Należy zapoznać się z podstawowymi dokumentami regulującymi pracę 

przedszkola:  

 Statutem przedszkola 

 Procedurą zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 30 w związku z 

wystąpieniem COVID-19 – 1 września  (strona internetowa przedszkola) 

2. W pierwszym dniu pobytu dziecka w przedszkolu otrzymają Państwo pakiet 

dokumentów. 

3. W drugim dniu, wypełnione i podpisane przez obojga rodziców/opiekunów 

dokumenty, wrzucicie Państwo do skrzynki stojącej przed sekretariatem w holu 

przedszkola . 

 

Z góry serdecznie dziękuję za współpracę. 

 

W sprawach formalnych (zgłoszenia/rezygnacje dzieci, zaświadczenia itp.) 

proszę o kontaktowanie się z sekretariatem przedszkola poprzez pocztę 

p30poznan@wp.pl. 

 

Z wyrazami szacunku 

Grażyna Erenz 

Dyrektor 

Przedszkole nr 30 „Mały Olimpijczyk” 
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