
Drodzy rodzice.  

1 września nastąpi długo oczekiwany przez wszystkich powrót dzieci do 
przedszkola.  

W trosce o dobro Nas wszystkich pragnę podzielić się z Państwem ważnymi 
informacjami związanymi z tym trudnym dla nas wszystkich czasem. Musimy 
wspólnie przygotować dzieci na powrót do przedszkola w innej rzeczywistości. Z 
wiadomych powodów nie będzie to "płynna kontynuacja" codziennego życia 
przedszkolnego. Sytuacja zagrożenia epidemiologicznego niesie ze sobą wiele 
ograniczeń, które może być dzieciom trudno zaakceptować. Tłumaczmy dziecku 
dlaczego tak się dzieje, wspólnie szukajmy rozwiązań i kompromisów. 
Największym wsparciem dla dziecka jest rodzic. Większość trudnych sytuacji i 
emocji jesteście w stanie wspólnie opanować.  

Zapoznajcie się z procedurą, która opisuje, jak będzie wyglądać życie w 
przedszkolu jako przestrzeni publicznej, jakie zasady musimy stosować i 
wyjaśnijcie to swojemu dziecku. Wiele już nauczyły się w ostatnich miesiącach. 
Mówcie, że to ważne, że daje ochronę im i innym osobom, że potrafią, że nie trzeba 
się bać. Sami dajcie im przykład i nie lekceważcie nakazów. Nie komentujcie przy 
dzieciach , nie wyśmiewajcie przyjętych zasad i ograniczeń, panujcie nad 
niepotrzebnymi emocjami . Śledźcie pojawiające się informacje i ogłoszenia , 
stosujcie się do wymogów. Służą one dobru nas wszystkich. 

Przygotujcie dziecko do tych wszystkich „innowacji”, z którymi spotka się od 1 
września w nowej rzeczywistości przedszkolnej, aby powrót do przedszkola udał 
się jak najlepiej. Otwarcie przedszkola od 18 maja pokazało ,że nasze dzieci są 
niezwykle dzielne i elastyczne, znakomicie zniosły zaostrzone i zdecydowanie 
mniej sympatyczne warunki w przedszkolu. W tym miejscu serdecznie dziękuję 
rodzicom, którzy od maja przyprowadzali swoje pociechy za zdyscyplinowanie, 
zrozumienie i cierpliwość. Pozostałym rodzicom, którzy zapewniali w tym czasie 
opiekę dzieciom poza placówką również dziękuję bo dzięki temu łatwiej było nam 
zorganizować bezpieczne warunki i  opiekę dla uczęszczających dzieci.  

Przed nami Nowy Rok szkolny odmienny od innych. Jako dyrektor starałam się 
zorganizować pracę przedszkola jak najlepiej i najbezpieczniej dla wszystkich 
dzieci, pracowników, rodziców. W swoich decyzjach  muszę brać  pod uwagę 
obowiązujące ,zmieniające się przepisy, Wytyczne GIS ale też możliwości lokalowe, 
kadrowe i tzw. ”ludzkie”.  Życie i praktyka wszystko zweryfikuje . W razie potrzeby 
i możliwości nasze ustalenia będziemy modyfikować.  Póki co proszę Państwa o 
spokój, zrozumienie ,  przestrzeganie ustalonych zasad i życzliwość wobec 
pracowników przedszkola.  Zapewniam , że będziemy robić wszystko żeby dzieci 
były bezpieczne i czuły się w przedszkolu jak najlepiej. Razem możemy łatwiej 
przejść przez ten trudny dla wszystkich czas. Wierzę, że wspólnymi siłami 
dotrwamy do lepszego, „normalnego” funkcjonowania przedszkola. 

  Z góry dziękuję za wsparcie i współpracę!                                                                                                   
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