ROK SZKOLNY 2021/2022
Drodzy Rodzice, od 01 września zaczynamy rok szkolny.
Nowe wytyczne epidemiologiczne mogą pojawić się pod koniec sierpnia.
Uprzejmie proszę, abyście Państwo na bieżąco zaglądali na swoje strony grup
na FB i stronę główną przedszkola ( www.elk.edu.pl ).
Proszę również o uaktualnianie u nauczycielek swoich danych kontaktowych po 1
września 2021r. (telefony, adresy poczty elektronicznej).
Drodzy Państwo nie ma oficjalnego rozpoczęcia roku w dniu 1 września 2021r..,
proszę o przyprowadzenie dzieci do grup zgodnie z listami przyjęć do
poszczególnych oddziałów w godzinach od 6,00 do godz. 8,00 zgodnie z zasadami
przyprowadzania i odbioru dzieci po godzinie 14 do 17.
Informuję jednocześnie, że zebrania rodziców z nauczycielami grup odbędą się w
wyznaczonych dniach i godzinach w terminie od 06 do 10 września 2021r. W czasie
zebrań nauczycielki poinformują państwa o szczegółowych danych dotyczących
pracy w roku szkolnym 2021/2022, zapoznają z nadzorem pedagogicznym,
odpowiedzą na Państwa pytania
W chwili obecnej proszę kompletować podstawową wyprawkę

Do przedszkola należy przynieść na początek roku szkolnego
(wszystko podpisane):
- pościel (dotyczy dzieci 3 i 4 letnich, dzieci z grupy 4 latki4 oraz 5 i 6 letnie nie
będą leżakować): koc w powłoczce 1m/1,40m + poduszeczka i piżama
dwuczęściowa wszystko podpisane i umieszczone w podpisanym materiałowym
worku,
- strój gimnastyczny w worku: spodenki i bluzeczka (tylko 5-latki i 6-latki)
- stojący segregator na przybory i książki,
- chusteczki higieniczne w pudełku,
- ręcznik papierowy.
- szczoteczka, pasta do mycia zębów + podpisany kubeczek (tylko 4,5,6- latki)
- zmienne obuwie
- kolorowanka (podpisana)
- zeszyt czysty (podpisany)
- jedna paczka serwetek
Pozostała wyprawka zostanie ustalona na pierwszym zebraniu nauczycielek z
rodzicami na początku września (o terminie zebrania rodzice zostaną poinformowani)

Proszę zadbać, aby dziecko było samodzielne!!!.
Dzieci powinny umieć myć ręce zgodnie z zaleceniami sanitarnymi, umieć się
samodzielnie obsłużyć w toalecie, ubrać i rozebrać.
Przedszkole zastrzega sobie prawo do pomiaru temperatury ciała dziecka.
Dzieci z objawami chorobowymi nie będą przyjmowane.
Rodzice będą zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka, jeśli w ciągu dnia
pojawią się symptomy choroby. Dziecko chore będzie podlegało izolacji od reszty
grupy do czasu odbioru przez rodzica.
Pozostałe informacje otrzymacie Państwo po 1 września 2021r..
Pozdrawiam serdecznie.
Anna Sierotko
Dyrektor Przedszkola nr 1 „Ekoludki”

