
Informacja w sprawie planowanego otwarcia przedszkota oraz
opiekuriczG-wychowawczych dla klas Nil

Szanowni Rodzice,

W slad za decyzja^ Rz^du o zmniejszeniu obostrzeri dotyczqcych zapobieganiu

i rozprzestrzenianiu sie, koronawirusa oraz przywroceniem dziatalnosci przedszkoli i szkot,

a takze wychodzqc naprzeciw oczekiwaniom rodzicow, ktorzy chcieliby wrocic do pracy

informujtj, ze planujemy z dniem 1 czerwca 2020 r. otworzyc" przedszkole we Fromborku.

Ostateczna, decyzjs o otwarciu placowki organ prowadza_cy podejmie na podstawie

zebranych informacji o liczbie dzieci, dla ktorych powinna zostac zorganizowana opieka

przedszkolna. Wste,pne deklaracje pobytu dziecka w przedszkolu rodzice/opiekunowie

prawni powinni zgtosic do dyrekcji Zespotu Szkot do poniedziatku 25 maja br. do godziny

14.00.

Liczba dzieci w jednej grupie zostanie ograniczona do 12.

W pierwszej kolejnosci z przedszkola be_da. mogty skorzystac te dzieci, ktorych rodzice

pracujq i nie majq mozliwosci pogodzenia pracy z opiek$ w domu. Ponadto pierwszenstwo

b^d^ miaty dzieci pracownikow systemu ochrony zdrowia, stuzb mundurowych,

pracownikow handlu i przedsi^biorstw produkcyjnych, realizujqcy zadania zwigzane

z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19. Opieka przedszkolna

prowadzona b^dzie w ograniczonym zakresie, z uwzgl^dnieniem wytycznych Gtownego

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Z dniem 25 maja br., wprowadzamy w Zespole Szkot zaje,cia opiekunczo-

wychowawcze z mozliwosciq prowadzenia zaj^c dydaktycznych dla uczniow klas l-lll szkoty

podstawowej, zas uczniowie klas VIII szkoty podstawowej b^da. mieli mozliwosc korzystania

z konsultacji na terenie szkoty ze wszystkich przedmiotow, w szczegolnosci z tych

przedmiotow, z ktorych od 16 do 18 czerwca be_da_ zdawac egzamin osmioklasisty.

Od 1 czerwca br. takze uczniowie pozostatych klas b^dq mogli korzystac z konsultacji ze

wszystkich przedmiotow na terenie szkoty.

Podkreslam, ze nauczanie z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na
odlegtosc nadal be.dzie wiodqcg forma, nauczania!

W celu zorganizowania zaj^c w wymaganym rezimie sanitarnym i ewentualnego

zabezpieczenia dowozu uczniow do szkoty proszt; rodzicow, by deklaracje udziatu dzieci

w zaje_ciach opiekuhczo-wychowawczych oraz konsultacyjnych zgtosili takze do dyrekcji

Zespotu Szkot do poniedziatku 25 maja br. do godz. 14.00.

Z powazanie


