Ogłoszenie dotyczące otwarcia
przedszkola
Niepubliczne przedszkole ,,Skrzat” będzie otwarte od 25.05.2020 od
godz.8.00-16.00.

Ilość dzieci będzie ograniczona. W związku z powyższym proszę o informacje
telefoniczną potwierdzającą pobyt dziecka w placówce.

Informację i procedury dotyczące bezpiecznego przyprowadzania, odbioru i
pobytu dziecka w przedszkolu pojawią się na stronie internetowej.

WZÓR OŚWIADCZEŃ:

1.

Ja ……………………………………………………… niżej podpisany oświadczam ,że
jestem świadomy (a) ryzyka związanego z uczęszczaniem dziecka do przedszkola
w czasie zagrożenia epidemicznego.

podpis rodzica

2.

Ja ……………………………………………..niżej podpisany oświadczam , że nikt z

domowników nie jest chory i nie przebywa na kwarantannie, bądź w izolacji w
warunkach domowych.

podpis rodzica

OGŁOSZENIE
Szanowni Rodzice

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24.04.2020 r. w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19
(Koronawirus) Przedszkole „Skrzat” będzie zamknięte do 24.05.2020 r.

Nauczyciele nadal będą prowadzić z dziećmi nauczanie zdalne (jak do tej pory w
godzinach od 9:00 do 14:00).

Dyrektor Przedszkola.

OGŁOSZENIE
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9.04.2020 w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19
(Koronawirus) Przedszkole „Skrzat” będzie zamknięte do 26.04.2020 r. Zajęcia z
dziećmi będą nadal prowadzone na odległość (jak do tej pory).

Dyrektor Przedszkola.

Życzenia Świąteczne
Drodzy Rodzice! Kochane Dzieci!

Z okazji Świąt Wielkanocnych życzymy Wam dużo zdrowia, spokoju i cierpliwości.

Dzieciaki, tęsknimy za Wami – bawcie się radośnie.

NIE WYCHODŹCIE Z DOMU – CHROŃCIE ZDROWIE!

Życzą Dyrektor przedszkola oraz Pracownicy!

„MAGICZNA MOC
Międzynarodowy
Czytelniczy

BAJEK” –
Projekt

Kochani Rodzice!

Zapraszamy do realizacji kolejnych projektowych zadań, niech będzie to dla Was
po prostu wspaniała Rodzinna zabawa!

Płatności za miesiąc kwiecień
2020
Niepubliczne Przedszkole „Skrzat” informuje, aby dokonywać wpłat na konto
bankowe: Przedszkole „Skrzat”, ul. Centralna 52 Jerzmanowice Nr konta
bankowego 19 8589 0006 0150 0451 2625 0001. Z góry dziękujemy!

OGŁOSZENIE PILNE!
Rodzice

W związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca
2020 r. dotyczącym szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania placówek, Przedszkole „Skrzat” będzie nieczynne od dnia 25
marca do 10 kwietnia 2020 r.

Zajęcia realizujące podstawę programową wychowania przedszkolnego,
będą prowadzone przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Specjalnie dla dzieci została utworzona poczta
mailowa: rodziceSkrzata@interia.pl służąca komunikacji rodzic – nauczyciel.
Codziennie ok. godz. 9:00 będą do Państwa przesyłane propozycje zabaw i zadań
do realizacji. Nauczyciele będą dostępni poprzez e-pocztę codziennie do godz.
14:00.

Chętnych rodziców prosimy o przesyłanie wykonanych zadań, zdjęć prac
plastycznych itp. na e-pocztę. Najciekawsze z nich znajdą się na stronie
przedszkola, aby motywować inne dzieci do działania.

Prosimy również o odebranie książek i kart pracy z przedszkola w dniu 25.03
(środa) pomiędzy godz. 15:00 a 16:00 oraz 26.03 (czwartek) pomiędzy godz.
9:00 a 10:00.

OGŁOSZENIE
Szanowni Rodzice

W związku ze zwalczaniem COVID-19 (Koronawirus) i coraz trudniejszą sytuacją
ekonomiczną na rynku, chcąc wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom, po
konsultacji z Radą Rodziców od 1 kwietnia 2020 r. obniżam czesne za miesiąc o
100 zł.

