
  

Szanowni Rodzice,  

przekazuję Państwu dokumenty, z którymi należy zapoznać się przed podjęciem decyzji                     

o posłaniu dziecka do przedszkola  dnia 1 września 2020r. Przedszkole będzie pracowało                              

w określonym reżimie sanitarnym w trakcie trwania pandemii COVID-19.   

1. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 71 POD  

TOPOLĄ W POZNANIU obowiązujące od dnia 1 września 2020. 

 

Załącznik nr 1 - OŚWIADCZENIE RODZICÓW, z którym należy się zapoznać, wydrukować 

oraz  podpisać i przesłać skanem na platformę iPrzedszkole na adres sekretarki przedszkola, 

najpóźniej do 28 sierpnia 2020.  

 

Rodzice dzieci nowoprzyjętych oświadczenie w załączniku nr 1 po podpisaniu przesyłają 

skanem na pocztę e-mailową przedszkola: p71@poznan.interklasa.pl najpóźniej do 28 sierpnia 

2020. Rodzice dzieci nowoprzyjętych otrzymają loginy i hasła do platformy iPrzedszkole                                 

w pierwszym tygodniu września.. 

 

Zapoznanie się z procedurami i przesłanie oświadczenia jest obowiązkowe! 

 

2. 1 września 2020 można przyprowadzić dzieci do przedszkola od 6.00 do 8.15.  Dziecko 

przyprowadzane do przedszkola musi być zdrowe. Do przedszkola przyprowadza dziecko 

jedna osoba dorosła. Obowiązują zasady przyprowadzania i odbierania dzieci, które są  opisane 

w powyższych procedurach. 

W godzinach od 7.30 do 8.15 może pojawić się większa liczba dzieci przyprowadzanych do 

przedszkola. Wobec określonych procedur proszę zaplanować sobie czas na                             

ewentualne oczekiwanie z dzieckiem w kolejce na przejęcie dziecka przez pracownika 

przedszkola. 

Przypominam, że osoby dorosłe przyprowadzające dziecko zakrywają nos i usta oraz 

dezynfekują ręce. Rodzice odbijają kartę w czytniku, potwierdzają obecność dziecka                                  

w przedszkolu. 

Proszę o odbiór dzieci z przedszkola do godziny 16.30 zgodnie z apelem do Państwa 

skierowanym  w powyższych procedurach. 

Proszę pamiętać, że w przypadku gdy inne osoby będą odbierały dzieci, należy wypełnić 

stosowne upoważnienie. Wszystkie upoważnienia będą dostępne na stronie internetowej 

przedszkola www.podtopola.pl w zakładce - rok szkolny 2020/2021. 

 

3. Należy dziecku przygotować woreczek z rzeczami: bluzeczki, spodenki, skarpetki oraz 

paputki. Przypominam, że nie przynosimy ręczników. 

Dzieci z grupy maluszków będą leżakowały. Rodzice przynoszą koce z powłoczką, ewentualnie 

śpiworki oraz jasiek i piżamki. Wszystkie rzeczy należy podpisać. Również paputki. 
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4. O organizacji pracy przedszkola będziecie  Państwo informowani na bieżąco na 

iPrzedszkolu. 

 

5. Jeżeli będą pytania do mnie czy do nauczycieli to proszę wykorzystywać platformę 

iPrzedszkole jako miejsce komunikacji. Odpowiemy na wszystkie pytania. 

 

6. Cieszymy się, że będziemy mogli się spotkać z dziećmi 1 września 2020. Wierzę, że wspólnie 

uda nam się zorganizować pracę i zabawę dzieci w sposób bezpieczny. Zdrowie i życie dzieci 

i pracowników jest najważniejszym priorytetem w zadaniach dyrektora przedszkola. 

 

 

Wszystkie informacje dostępne będą również na stronie internetowej www.podtopola.pl  

  

Z poważaniem   

Marzenna Bolińska,   

Dyrektor Przedszkola Nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu  
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