
WAŻNE INFORMACJE DLA 

RODZICÓW DZIECI  

UCZĘSZCZAJĄCYCH DO NASZEGO 

PRZEDSZKOLA  



 

Witamy Państwa bardzo serdecznie  

w nowym roku szkolnym 2020/2021.  
 

Prosimy o zapoznanie się z informacjami 

zawartymi na kolejnych slajdach prezentacji.   

 



Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS zajęcia 
adaptacyjne nie odbędą się.   

 
W związku z tym, prosimy o zapoznawanie się na 

bieżąco z informacjami i procedurami 
umieszczanymi na stronie internetowej 

przedszkola w zakładce: AKTUALNOŚCI.  
 

Listy dzieci przyjętych do przedszkola w roku 
szkolnym 2020/21 z przyporządkowaniem do 
poszczególnych grup są dostępne w placówce.  

 
 

 



W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021                   
z uwagi na konieczność zapewnienia właściwej i bezpiecznej 
organizacji pracy dostosowanej do wytycznych GIS z dnia 2 
lipca 2020 oraz Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020   

i 29 kwietnia 2020 opracowana została PROCEDURA 
FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO 

NR 4 W RADMIU w czasie epidemii Covid-19. 

 

 Prosimy o zapoznanie się i  bezwzględne przestrzeganie                      
i respektowanie wytycznych zawartych w dokumencie: 

https://przedszkolenr4radom.pl/nasze-dokumenty/procedura-
funkcjonowania-przedszkola-publicznego-nr-4-w-radomiu-w-czasie-

epidemii-covid-19/ 
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Zebrania z rodzicami odbędą się we wrześniu 
zgodnie z harmonogramem, który otrzymacie 

Państwo wkrótce. 
 

Prosimy o przestrzeganie reżimu sanitarnego                 
(zakrywanie ust i nosa) oraz przygotowanie własnego 

długopisu oraz numeru pesel dziecka, a także numer dowodu 
osobistego osób, które będą upoważnione do odbioru 

dziecka.  

 

Na zebranie zapraszamy jednego z rodziców bez 
dzieci.  

 

 



 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE 

           Opłaty za przedszkole reguluje  uchwała Nr 427/2017 r. Rady Miejskiej                    
w Radomiu z dnia 30 stycznia 2017 r.  w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat  w 

przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia.  

  

Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  w Przedszkolu  Publicznym Nr 4  
w Radomiu obejmuje godziny od 8.00 do 13.00.  

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole, 
wykraczających poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki wynosi 

1,00 zł.  

Miesięczną opłatę za świadczenia stanowi iloczyn opłaty za jedną godzinę 
udzielanego świadczenia oraz ilość godzin świadczeń, w którym dziecko brało 

udział w danym miesiącu.  

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł. Miesięczna opłata za wyżywienie 
dziecka stanowi iloczyn dziennej stawki żywieniowej oraz ilości dni 

kalendarzowych w danym miesiącu, w którym przedszkole jest otwarte. 

 
  

Rodzice dzieci sześcioletnich ponoszą opłaty tylko za wyżywienie.   

Opłaty za przedszkole wnoszone są „z góry” do 10-go dnia każdego miesiąca. 

  



Drodzy Rodzice!  
 

W związku z zaistniałą sytuacją, prosimy Was  

o wyrozumiałość, cierpliwość  i współpracę 

w tym trudnym dla nas wszystkich czasie. 

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 4  

                                             Małgorzata Jaskólska 

 



ZABRANIA SIĘ kopiowania zdjęć oraz opisów (w 
całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i 

administratora strony.  
Zgodnie z Ustawą o Prawie Autorskim i Prawach 

Pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz.U.94 
Nr 24 poz. 83, sprost.: Dz.U.94 Nr 43 poz.170) 

wykorzystywanie autorskich pomysłów, 
rozwiązań, kopiowanie, rozpowszechnianie zdjęć, 

fragmentów grafiki, tekstów opisów w celach 
zarobkowych, bez zezwolenia autora jest 

zabronione i stanowi naruszenie praw autorskich 
oraz podlega karze. Znaki towarowe i graficzne są 

własnością odpowiednich firm i/lub instytucji. 
 


