
SERDECZNIE WITAMY 
W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

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. 

        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.   

    W wyjątkowych przypadkach - rodzice dzieci 3-letnich ( zaopatrzeni w 
maseczki i po dezynfekcji rąk) będą mogli wejść do tzw. przestrzeni wspólnej 

( szatnie). W szatni może przebywać jednocześnie 3 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. 

    W bieżącym roku szkolnym w Przedszkolu Miejskim w  Łęknicy  
zorganizowane  są 4 grupy wychowanków. 

    Łącznie do Przedszkola Miejskiego w Łęknicy w roku szkolnym 2021/2022 
jest zapisanych 93 dzieci . 

     Grupę I ( najmłodsze dzieci ) prowadzi mgr Sylwia Mędrek 

( nauczyciel  wspomagający) : Ewa Sienkiewicz); 

     Grupę II ( dzieci 4-  letnie ) prowadzi  mgr Małgorzata Frontczak 

( nauczyciel wspomagający:  mgr Aleksandra Dolaczyńska); 



    Grupę III ( dzieci 5 - letnie) prowadzi  mgr Anna Szymczyk 

( nauczyciel wspomagający : mgr Aleksandra Dolaczyńska ); 

    Grupę IV ( dzieci 6 – letnie) prowadzi  mgr Dorota Piechocka; 

( nauczyciel wspomagający : mgr  Aleksandra Dolaczyńska) 

    W roku szkolnym 2021/2022 w naszym przedszkolu będą realizowane 2 

innowacje pedagogiczne. 

W grupie I i III będzie realizowana innowacja pedagogiczna  pod nazwą 

,,Kolorowa matematyka od Malucha do Zucha”. Autorkami  innowacji 
pedagogicznej są Anna Szymczyk i Sylwia Mędrek. 

W grupie II będzie realizowana innowacja pedagogiczna ,,Trening czyni 
mistrza – wykorzystanie koncepcji Planu Daltońskiego w stymulowaniu 

rozwoju samodzielności i odpowiedzialności dzieci 4-5 –letnich”, której 
autorkami są jest Małgorzata Frontczak i Aleksandra Dolaczyńska. 

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

    Od września planujemy wznowienie systematycznej współpracy z 
przedszkolem partnerskim w Bad Muskau. 

     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 . 

 


