
         Reguły, 6 maja 2020 

Szanowni Państwo,  

 

We wszystkich szkołach i przedszkolach w naszej Gminie trwają przygotowania do 

przyjęcia dzieci tych z Państwa, którzy nie mogą dłużej zajmować się dzieckiem w domu ze 

względu na konieczność osobistego świadczenia pracy.  

 

Ankiety przeprowadzone wśród Rodziców dały nam dane, na podstawie których wiemy ilu dzieci 

możemy się spodziewać w każdej placówce. I tak: 

SP Michałowice: ankiety wypełniło 73% rodziców i zgłoszono 12 dzieci 

SP w Komorowie:   ankiety wypełniło 91% rodziców i zgłoszono 9 dzieci 

SP w Nowej Wsi: ankiety wypełniło 86 % rodziców i zgłoszono 13 dzieci 

Przedszkole w Michałowicach:   85% rodziców wypełniło ankietę i zgłoszono 58 dzieci 

Przedszkole w Nowej Wsi:  94% rodziców wypełniło ankietę i zgłoszono 21 dzieci  

W Gminie Michałowice w okresie 4 marca – 4 maja wg danych z Inspektoratu Powiatowego 

Sanepid było 7 osób z dodatnim wynikiem testu na COVID-19, z czego 6 ozdrowiało, a jedna osoba 

przebywa w szpitalu. Od ok 2 tygodni nie odnotowano nowych przypadków.  Przedszkolom 

zapewniliśmy środki ochrony dla nauczycieli i pracowników – rękawiczki, maseczki, przyłbice i 

środki dezynfekcyjne. Zajęcia będą odbywać się w małych grupach. 

Trwa przygotowanie sal dydaktycznych w placówkach oświatowych, z których trzeba usunąć część 

zabawek, dywany i inne przedmioty sprzyjające przenoszeniu wirusa.  Dyrektorzy szkół i 

przedszkoli w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji 

Narodowej opracowują procedury bezpieczeństwa jakie będą obowiązywać  podczas sprawowania 

opieki nad dziećmi. Wysłaliśmy także zapytanie do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Pruszkowie dotyczące stanowiska Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

sprawie otwarcia przedszkoli. 

Rodzice dzieci, którzy zadeklarowali w ankiecie obecność dziecka w przedszkolu lub 

oddziale przedszkolnym są proszeni o przesłanie wypełnionego wniosku o objęcie opieką dziecka 

oraz oświadczeń. Zgodnie z wytycznymi MEN preferencje w przyjęciu dziecka będą mieć rodzice 

zatrudnieni w placówkach służby zdrowia, służbach mundurowych, w handlu i przedsiębiorstwach 

produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID – 19. 

13 maja br. przedszkola i oddziały przedszkolne będą czekać na przybycie dzieci w 

godzinach 7:00 – 8:30.  Po 8.30 drzwi placówek zostaną zamknięte. Po odbiór dzieci zapraszamy 

między 14:30 a 17:00. Przyjęte będą wyłącznie dzieci, których rodzice przesłali mailem do 

placówki  wypełnione dokumenty. Przedszkola nie przewidują możliwości przekazywania 

dokumentów papierowych. Rodzice proszeni sią także o wyrażenie zgody na mierzenie dziecku 

temperatury termometrem bezdotykowym i podpisanie oświadczenia, że są świadomi ryzyka 

zdrowotnego dla dziecka oraz członków rodziny. 

Z życzeniami dobrych i zdrowych dni,  

       

       

         Wójt Gminy Michałowice 

 


