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OTWARCIE PLACÓWEK WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

    Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 780), począwszy od
dnia 6 maja 2020 r. (środa) przedszkola oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych mogą
zostać  otwarte  pod  warunkiem  spełnienia  wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  i  Ministra
Zdrowia. 

    Ostateczną decyzję o otwarciu przedszkoli dla podopiecznych podejmie organ prowadzący po
przeprowadzeniu  konsultacji  z  dyrektorami  placówek,  rodzicami  oraz  Państowym  Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym.  Kluczowa dla  podjęcia  decyzji  będzie  możliwość  zapewnienia  bezpiecznych
warunków opieki przedszkolnej zgodnej z wytycznymi instytucji rządowych.

    Rodzice, którzy chcieliby skorzystać z możliwości zapewnienia opieki nad dzieckiem przez
przedszkole, powinni o tym fakcie powiadomić dyrektora placówki, do której uczęszcza dziecko.

    W placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Siewierz, zgłoszenia dzieci
będą przyjmowane od poniedziałku 4 maja 2020 r. w godzinach od 08.00 do 15.00 wyłącznie drogą
telefoniczną. Poniżej zamieszczamy wykaz numerów telefonów do placówek:

Przedszkole Publiczne w Siewierzu - tel. 32 67 41 566
Szkoła Podstawowa Nr 2 w Siewierzu - tel. 32 67 41 623
Szkoła Podstawowa w Brudzowicach - tel. 32 67 41 643
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wojkowicach Kościelnych - tel. 32 67 41 053
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Żelisławicach - tel. 32 67 41 750

    Z  uwagi  na trwający w dalszym ciągu stan epidemii,  prosimy o  rozważne oraz  odpowiedzialne
podejmowanie decyzji o ewentualnym powrocie dziecka do przedszkola.

    Ze  względu  na  konieczność  zachowania  szczególnych  zasad  bezpieczeństwa,  praca  placówek
przedszkolnych  będzie  zorganizowana  zgodnie  z  zaleceniami  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  i
Ministra Zdrowia, które zostały opublikowane na stronie: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli

    Zachęcamy również do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami oraz odpowiedziami na
stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej: 

https://www.gov.pl/web/edukacja/otwarcie-przedszkoli-pytania-i-odpowiedzi
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