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1. Płatności i cennik 

a) W pierwszej kolejności do przedszkola i żłobka przyjmowane będą dzieci, których rodzice nie 

mają zaległości z tytułu czesnego i opłacili ustaloną za kwiecień kwotę (czesne – 50%) oraz 

opłatę za maj 

b) Obowiązujące czesne wynosi: 

- żłobek 600zł 

- przedszkole, nowy budynek 500zł  

- przedszkole, stary budynek 400zł  

c) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odliczana będzie opłata tzw. stawka 

żywieniowa liczona od 3-go dnia nieobecności dziecka (minimum 3 dni w ciągu) wynosząca 7 

zł dzinnie.  

d) W przypadku zamknięcia danej grupy z powodu choroby nauczyciela, kwarantanny 

przedszkola odliczana będzie stawka żywieniowa.  

 

2. Organizacja pracy placówki 

a) Na czas obostrzeń od 25 maja do 30 czerwca wszystkimi sprawami organizacyjnymi w 

starym budynku (zarówno przedszkole i żłobek ) zajmować się będzie dyrektor żłobka p. 

Aneta Stachowiak tel. 570-770-369, aneta.stachowiak@spoko.pl tak, aby maksymalnie 

ograniczyć przemieszczanie się personelu. Okres ten może zostać przedłużony w zależności 

od panującej sytuacji epidemicznej. 

b) Sprawami organizacyjnymi w nowym budynku zajmuje się dyrektor przedszkola 

p.Aleksandra Szade tel. 503-486-554, oszade@gmail.com 

c) Dyżury telefoniczne nauczycieli i opiekunów pełnione są w godzinach 16.30-17.30. Cały 

dzień można natomiast kontaktować się telefonicznie z dyrektorami żłobka i przedszkola w 

sprawach organizacyjnych oraz wcześniejszego odbioru dziecka z placówek 

d) Przyprowadzanie i odbiór dzieci odbywać się będzie WYŁĄCZNIE w godzinach 7.00-9.00 oraz 

14.00-16.00, wcześniejszy odbiór dziecka może być ustalony jedynie po telefonicznym 

poinformowaniu dyrektora placówek 

e) Ze względu na obostrzenia sanitarno-epidemiologiczne placówki otwarte będą w godzinach 

7.00-16.00, zgodnie z zaleceniami GIS, aby nie prowadzić grup łączonych. Po godzinie 16.00 

w placówce codzinnie prowadzona będzie dezynfekcja. Nie ma możliwości pozostawienia 

dziecka w placówce po godzinie 16.00. 
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f) Po przyprowadzeniu do placówki dzieci przebywać będą tylko w swoich salach 

macierzystych 

g) Otwarcie i funkcjonowanie placówek jest uzależnione od liczny dzieci uczęszczających.  W 

przypadku, kiedy liczba dzieci będzie mniejsza niż 20 przedszkole i żłobek będą nieczynne. 

Jeśli do placówki zapisanych będzie nie więcej niż 30 dzieci placówki połączą się w jednym 

budynku. Dyżur pełnić będzie budynek przy ulicy Jana Długosza 17 (nowy). 

h) Zastrzegamy sobie możliwość zamknięcia danej grupy w przypadku choroby nauczyciela- 

obowiązuje wtedy zwrot stawki żywieniowej 

i) Na obecną chwilę plac zabaw będzie wyłączony z użytkowania 

j) Kwestie spacerów i wyjść poza budynek regulować będą wytyczne GIS 

k) Posiłki wydawane będą do sal dzieci w godzinach: 

-8.30 śniadanie 

- 10.30 zupa 

-12.00 obiad (II danie) 

-13.30 – I podwieczorek 

-14.45- II podwieczorek 

l) W przypadku objawów chorobowych u dziecka przedszkole i żłobek zapewnia izolatkę 

wyposażoną w odpowiednie środki higieniczno-dezynfekcyjne do czasu przyjazdu opiekuna 

prawnego/ rodzica 

 

m) W sali, w której przebywa grupa zostaną usunięte przedmioty i zabawki, których nie  

można skutecznie uprać lub zdezynfekować, natomiast przybory sportowe należy  

dokładnie czyścić i dezynfekować 

n) Opiekunowie powinni zachowywać między sobą dystans społeczny wynoszący  

minimum 1,5m.   

o) Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej podmiotu z 

zachowaniem zasady 1 rodzic na 15m2. Osoby dorosłe mają obowiązek przebywania  

w szatni w maseczkach oraz natychmiastowej dezynfekcji rąk przy wejściu do  

placówki. 

 

3. Przyprowadzanie i odbiór dzieci 

a) Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 9.00. Po godzinie 9.00 w danym 

dniu dziecko nie będzie przyjmowane do placówki 
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b) Codziennie w szatni dzieci przyjmować będzie nauczyciel pełniący w danym tygodniu 

dyżur. Na terenie szatni znajdować się będzie mogła ściśle określona liczna osób tj. stary 

budynek 2 osoby dorosłe plus dzieci , nowy budynek 4 osoby z dziećmi. Osoby dorosłe 

mają obowiązek przebywania w szatni w maseczkach oraz natychmiastowej dezynfekcji 

rąk przy wejściu do placówki.   

c) Do sal dziecko przyprowadzane jest tylko i wyłącznie przez nauczyciela dyżurującego, nie 

ma możliwości wchodzenia rodziców na teren placówki poza szatnią (rodzic 

przyprowadzający nie ma bezpośredniego kontaktu z nauczycielem/ opiekunem/ grupy, 

dyrektorem. Zalecany kontakt mailowy i telefoniczny. 

d) Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny 

e) Należy maksymalnie ograniczyć czas przebywania dziecka w szatni oraz czas pożegnania.   

f) Każdy rodzic oraz dziecko przed wejściem do szatni będzie miało mierzoną temperaturę 

ciała. Osoby z podwyższoną temperaturą oraz budzące wątpliwości, co do stanu zdrowia 

nie zostaną wpuszczone na teren placówki, maksymalna dopuszczalna temperatura ciała 

przyprowadzannego dziecka i jego opiekuna wynosi 36.9 stopnia Celcjusza. 

g) Odbiór dzieci odbywa się wyłącznie między godziną 14.00 a 16.00. Dzieci przyprowadzane 

są przez osobę dyżurującą. Wcześniejszy odbiór dziecka możliwy jest po ustaleniu 

telefonicznym z dyrektorem placówki . Numer telefonu dyrektora będzie znajdował się w 

widocznym miejscu przed budynkami. 

h) W przedszkolu i żłobku obowiązuje całkowity zakaz pozostawiania wózków, zabawek i 

innych niepotrzebnych przedmiotów.   

 
 

 


