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Drodzy Rodzice, 

 

W związku z komunikatem Premiera Rady Ministrów z dnia 7 kwietnia br. przedłuża się 

czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 do dnia 18 kwietnia 2021r. 

ogranicza się w funkcjonowanie publicznych i niepublicznych przedszkoli. 

Informujemy, iż:  

1. Przedszkole w w/w czasie nadal prowadzi zajęcia dydaktyczne z  wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość wg niżej załączonego harmonogramu. Wszelkie 

informacje nauczyciele będą przekazywać Państwu za pośrednictwem platformy Google 

Classroom. 

Przypominamy, iż każdy uczeń ma założone konto w domenie szkoły, do którego dostęp 

przekazali Państwu wychowawcy. W przypadku zagubienia danych prosimy o kontakt 

z wychowawca lub dyrekcją przedszkola. 

2. Na wniosek rodzica/opiekuna prawnego organizujemy opiekę i zajęcia dla dzieci 

rodziców, którzy: 

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,  

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19,  

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,  

e) wykonują działania ratownicze,  

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 

pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 

i 2369),  
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g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których 

mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,  

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek 

3. Dodatkowo na wniosek rodzica/opiekuna prawnego przedszkole prowadzi zajęcia  dla 

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

4. W czasie zamknięcia przedszkola przysługuje Państwu dodatkowy zasiłek opiekuńczy. 

 

Z wyrazami szacunku, 

Anna Musialik 

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego 

'PROMYCZEK' 
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 HARMONOGRAM ZAJĘĆ ON-LINE W TERMINIE 

29 marca 2021r. – 18 kwietnia 2021r. 

  

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

LISKI 

zajęcia 
10.00 

z wychowawcą 

10.00 

z wychowawcą 

10.00 

z wychowawcą 

10.00 

z wychowawcą 

11.00 

taneczne 

10.30 

angielski 
 

10.30 

angielski 
 

10.30 

hiszpański 
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ ON-LINE W TERMINIE 

29 marca 2021r. – 18 kwietnia 2021r. 

 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

MYSZKI 

zajęcia 

10.30 

z wychowawcą 

10.30 

z wychowawcą 

10.30 

z wychowawcą 

10.30 

z wychowawcą 

11.30 

taneczne 

 

12.00 

angielski 
 

12.00 

angielski 
 

12.00 

hiszpański 
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ ON-LINE W TERMINIE 

29 marca 2021r. – 18 kwietnia 2021r. 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

SÓWKI 

zajęcia 

9.30 

z wychowawcą 

9.30 

z wychowawcą 

9.30 

z wychowawcą 

9.30 

z wychowawcą 

10.30 

taneczne 

 

11.00 

angielski 
 

11.00 

angielski 
 

11.00 

hiszpański 
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HARMONOGRAM ZAJĘĆ ON-LINE W TERMINIE 

29 marca 2021r. – 18 kwietnia 2021r. 

 

 

 PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK 

ZAJĄCZKI 

zajęcia 

10.00 

z wychowawcą 

10.00 

z wychowawcą 

10.00 

z wychowawcą 

10.00 

z wychowawcą 

10.00 

taneczne 

 

11.30 

angielski 
 

11.30 

angielski 
 

11.30 

hiszpański 


