
SERDECZNIE WITAMY 

W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

RODZICÓW ORAZ WYCHOWANKÓW 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIGO W ŁĘKNICY 

 

    Od 1-go września nowy rok szkolny rozpoczynamy w formule stacjonarnej, 
ale z wieloma obostrzeniami i reżimem sanitarnym. 

    W trosce o bezpieczeństwo dzieci, rodziców pracowników została 
opracowana Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa w związku z 

wystąpieniem COVID – 19.Pełna treść procedury znajduje się na stronie 
zspleknica.info. 

    Wszyscy rodzice przyprowadzający dzieci do przedszkola muszą mieć 
maseczki zasłaniające usta i nos lub przyłbice , a przy wejściu dezynfekować 
ręce specjalnym płynem. 

    Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez oznak chorobowych- 

będzie mierzona temperatura ciała termometrem bezdotykowym. 

    Rodzice nie wchodzą do budynku przedszkola – przy drzwiach 

wejściowych wyznaczeni pracownicy odbierają dzieci , prowadzą do szatni , a 
przed wejściem do sali przedszkolnej dokładnie myją ręce mydłem.  

    Rodzice oczekują przed wejściem do przedszkola z zachowaniem dystansu 
społecznego.  

    W wyjątkowych przypadkach - rodzice dzieci 3 i 4 -letnich będą mogli 
wejść do tzw. przestrzeni wspólnej ( szatnie). W szatni może przebywać 

jednocześnie 2 rodziców z dziećmi. Dzieci z szatni odprowadzane będą do sal 
przez wyznaczonego pracownika. 

    Rodzice nie mogą wchodzić do sal przedszkolnych, w których przebywają 
dzieci. 

    Dzieci odbierane są przy drzwiach wejściowych przez wyznaczonych 
pracowników przedszkola. 

    Podobna procedura będzie zastosowana przy odbieraniu dzieci z 
przedszkola- rodzice dzwonią domofonem a wyznaczony pracownik ubiera i 

odprowadza wychowanka do drzwi. 

    Wszystkich rodziców prosimy o cierpliwość i zrozumienie – 

  TO WSZYSTKO ROBIMY DLA BEZPIECZEŃSTWA WASZYCH DZIECI. 



    W bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu Miejskim w  Łęknicy  

zorganizowane  są 4 grupy wychowanków. 

    Łącznie do Przedszkola Miejskiego w Łęknicy w roku szkolnym 2020/2021 
jest zapisanych 98 dzieci . 

     Grupę I ( najmłodsze dzieci ) prowadzi mgr Małgorzata Frontczak 

( nauczyciel  wspomagający : Ewa Sienkiewicz); 

     Grupę II ( dzieci 4-  letnie ) prowadzi  mgr Anna Szymczyk 

( nauczyciel wspomagający:  mgr Sylwia Mędrek); 

    Grupę III ( dzieci 5 – 6 letnie) prowadzi  mgr Dorota Piechocka 

( nauczyciel wspomagający : mgr Sylwia Mędrek ); 

    Grupę IV ( dzieci 6 – letnie) prowadzi  mgr Aleksandra Dolaczyńska; 

( nauczyciel wspomagający : mgr  Sylwia Mędrek) 

    W roku szkolnym 2020/2021 w grupie III będzie realizowana innowacja 

pedagogiczna  pod nazwą ,, Mały Miś w świecie wielkiej literatury – 
preorientacja zawodowa dzieci w wieku przedszkolnym”. Współautorką 
innowacji pedagogicznej jest Dorota Piechocka. Priorytetowymi celami 

działań innowacyjnych jest: 

 poszerzanie zakresu wiadomości i doświadczeń o najbliższym 
środowisku społecznym, 

 poznawanie funkcji i znaczenia różnych zawodów, 

 przygotowanie do pełnienia różnorodnych ról społecznych, 
 pobudzanie aktywności twórczej dziecka przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technik plastycznych, aktywnych metod pracy z 
dziećmi, metod stymulacji polisensorycznej, 

 rozpoznawanie indywidualnych uzdolnień artystycznych i rozwijanie 

ich, 
 wspieranie aktywności, ciekawości i samodzielności dzieci, 
 wprowadzanie dzieci w świat sztuki dzięki nowatorskim metodom 

pracy, środkom audiowizualnym, technikom parateatralnym, 
 kształtowanie wrażliwości estetycznej. 

 

    Kolejny już rok realizujemy założenia Programu Przedszkole  Promujące  
Zdrowie  oraz działania w ramach projektu Szkoła Odkrywców Talentów. 

    Systematycznie współpracujemy z przedszkolem partnerskim w Bad 
Muskau – realizujemy cyklicznie projekty polsko- niemieckie , do grudnia 
2020 r. trwa  realizacja projektu międzynarodowego ,,Transgraniczna Liga 

Mistrzów – wzmacnianie działań edukacyjnych po obu stronach Nysy 
Łużyckiej”.  



     Włączamy się w ogólnopolskie  i regionalne projekty i kampanie - ,,Dzień 

Drzewa”, ,, Sprzątanie Świata”, ,,Cała Polska czyta dzieciom”, ,,Klimatolubne 
przedszkolaki”, ,,Kubusiowi Przyjaciele Natury”, ,,Akademia Aqa Fresch… 

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w podejmowane 
przez przedszkole działania . 

 

 

                                                                                        Ewa Sienkiewicz 


