Komunikat dotyczący otwarcia przedszkoli i punktów przedszkolnych
W związku z rozważaniem otwarcia przedszkoli, punków przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych
przy szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Janów Lubelski oraz inne podmioty, w
najbliższym możliwym terminie po odpowiednim i bezpiecznym przygotowaniu miejsc w placówkach
zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji
Narodowej prosimy Rodziców zainteresowanych posyłaniem dziecka do placówki o wypełnienie
deklaracji woli powrotu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego (załącznik nr 1) i przesłanie
na podany adres e-mail placówki w terminie do dnia 8 maja 2020 r.:
- Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 1 ul. Ogrodowa 18: przedszkole1teczowe@gmail.com
- Publiczne Samorządowe Przedszkole Nr 3 ul. Jana Pawła II 49 : przedszkolejl3@gmail.com
- Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Janowie
Lubelskim, ul. Ks. Skorupki: e.widomska.pspzoi@gmail.com
- Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Białej Drugiej: bszkola@o2.pl
- Oddział Przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Momotach Górnych:
pspmomoty@onet.pl
- Niepubliczne Przedszkole - Renata Bigos, Janów Lubelski, ul. Świerdzowa 4: renata-bigos@wp.pl
- Niepubliczne Punkty Przedszkolne w Białej Drugiej i w Momotach Górnych „MeloMiko” Justyna
Łukasik: lukasik-justyna@wp.pl
O terminie i zasadach uruchomienia przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, poinformujemy Państwa
po otrzymaniu informacji zwrotnej dotyczącej liczby dzieci rodziców zainteresowanych posłaniem
dziecka do przedszkola.
Informujemy również, iż w trosce o bezpieczeństwo dzieci i kadry sprawującej opiekę:
- liczba miejsc w placówce będzie ograniczona,
- w pierwszej kolejności, będą mogły skorzystać te dzieci, których oboje rodzice pracują i nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu,
- pierwszeństwo uzyskają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych,
pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Załączniki:
Załącznik nr 1 :Deklaracja woli powrotu dziecka do przedszkola
Załącznik Nr 2 : wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa
Edukacji Narodowej w związku z otwarciem przedszkoli:
https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

Wypełnia Jednostka
Nr zgłoszenia
Data zgłoszenia

Deklaracja woli powrotu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego przy szkole
podstawowej/punku przedszkolnego**
Zgłaszamy chęć skorzystania z opieki nad naszym dzieckiem w przedszkolu/oddziale przedszkolnym:
……………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko dziecka )

Deklaruję, że dziecko będzie korzystało z opieki w godzinach : od …………do …………..……
Będzie korzystało z następujących posiłków*: śniadanie

obiad

podwieczorek

Dodatkowe informacje **:
- oboje pracujemy i nie mamy możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu
- jedno z nas pracuje
- nie pracujemy
Telefon kontaktowy: matki …………………………… ojca …………………………….
* wybrany posiłek zaznaczyć X
Uwaga: w oddziałach przedszkolnych w PSP w Białej Drugiej, PSP w Momotach Górnych oraz PSP
w Łążku Ordynackim nie będą wydawane posiłki
** odpowiednie podkreślić
………..……………………………………….
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

Oświadczamy, że:
 zapoznaliśmy się z wytycznymi MZ, GIS i MEN dla przedszkoli oddziałów przedszkolnych w
szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego w związku z otwarciem
przedszkoli, dostępnymi na stronie https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dlaprzedszkoli
 jesteśmy świadomi zagrożenia jakie niosą czynniki ryzyka COVID-19 zarówno u dziecka, jego
rodziców lub opiekunów, jak i innych domowników oraz odpowiedzialności za podjętą decyzję
związaną z posyłaniem dziecka na zajęcia, jak i dowożeniem dziecka do placówki.


dziecko ________________________________________________ nie przebywa w domu,
/imię i nazwisko dziecka/

w którym domownik odbywa kwarantannę lub jest w izolacji oraz nie miało kontaktu
z osobą zarażoną lub z osobą z podejrzeniem zakażenia koronawirusem.
Wyrażam/wyrażamy zgodę na codzienny pomiar temperatury dziecka przez pracownika przedszkola
i zobowiązuję się/zobowiązujemy się do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku wystąpienia
objawów chorobowych.
Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia z art.233
§1 KK.1
……………….…………….………..……
(czytelne podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

