
Komunikat 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Orła Białego  

w Ciechanowie 
z dnia 13 maja 2020 r. 

 
 

w sprawie zapewnienia opieki dzieciom z oddziałów przedszkolnych z uwzględnieniem 
szczególnych uwarunkowań związanych z zapobieganiem, rozprzestrzenianiem                       

i zwalczaniem COVID-19 
 
 

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły  w oddziale przedszkolnym zostaną wznowione 
zajęcia w formie opiekuńczej     od dnia 18.05.2020 r.  
Działalność placówki prowadzona będzie zgodnie z wytycznymi wydanymi przez Ministra 
Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. W związku z tym ograniczona zostanie liczba 
dzieci korzystających z opieki. Pierwszeństwo mają dzieci, których oboje rodzice pracują        
lub dziecko samotnego pracującego rodzica oraz dzieci pracowników systemu ochrony 
zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 
realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  
Rodzice, którzy chcą skorzystać z możliwości zapewnienia opieki przez oddział przedszkolny, 
składają do dyrektora szkoły wniosek o zapewnienie opieki dziecku w oddziale 
przedszkolnym w czasie epidemii COVID-19 w formie elektronicznej na pocztę 
sp3@poczta.onet.pl lub papierowej w sekretariacie szkoły.  
Zobowiązuję rodziców do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa w oddziale 
przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ciechanowie w związku                  
z wystąpieniem COVID-19 oraz postępowania na wypadek podejrzenia COVID-19 
dostępnymi na szkolnej stronie szkoły www.sp3ciechanow.eu 

W załączeniu wnioski przyjęcia do oddziału przedszkolnego obowiązujące od 18 maja 2020r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RODZICU: 
 

- Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4 rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust 
podczas drogi do i z placówki.  
 
- Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych.  
 
- Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub          
w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 
sanitarnych i lekarza.  
 
- Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy 
zabawek.  
 
- Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno 
ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki       
na powitanie.  
 
- Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego 
przykładu.  
 
- Dzieci przyprowadzane są do oddziału przedszkolnego w godzinach 8.00 – 8.15. 

Dyrektor Szkoły 

Andrzej Niestępski 

 


