
 

List do Rodziców i Dzieci 

Szanowni Rodzice,  

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przekazuję 

informację o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jego 

funkcjonowania. 

Od 25 marca do 10 kwietnia br. lub do odwołania, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości 

psychofizyczne dzieci ustalam, we współpracy z nauczycielami i z przewidywanymi możliwościami 

rodziców sposób prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,  

z zachowaniem zasady wykorzystywania materiałów opracowanych przez nauczycieli oraz  

e-materiałów znajdujących się na stronach internetowych ministra właściwego do spraw oświaty  

i wychowania. Na stronie internetowej przedszkola www.p4konin.wikom.pl w zakładce  

„DLA RODZICÓW” – „KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ” będą publikowane materiały dla dzieci i 

rodziców z podziałem na tygodnie i dni. Znajdziecie tam Państwo wszystkie niezbędne informacje 

dotyczące realizacji podstawy programowej w konkretnym dniu z dostępem do niezbędnych 

materiałów, do wykonania zaproponowanych zadań, zabaw i ćwiczeń. Zgodnie z zapisami ww. 

rozporządzania jesteśmy zobowiązani ustalić sposób monitorowania postępów dzieci, dlatego 

bardzo prosimy, aby wszystkie wykonywane przez dzieci prace plastyczne, karty pracy i inne 

zadania, które po wykonaniu można przechować - kompletować w domu i dostarczyć do 

przedszkola w dniu powrotu dzieci do przedszkola. Kochani Rodzice, bądźcie dzielni, zdajemy 

sobie sprawę z trudności na jakie teraz napotykacie, my też mamy dzieci i wiemy jak trzeba 

przewartościować życie rodzinne, by sprostać nowej sytuacji. Jeżeli jednak będziemy 

odpowiedzialni spotkamy się, miejmy nadzieję, niebawem, a tym czasem „zostańcie w domu”. 

 

                                                                                                                          Z poważaniem 

                                                                                                                          Mariola Wasilewska  

                                                                                                                          Dyrektor 

                                                                                                                          Przedszkola nr 4 „Biały konik” 

                                                                                                                          w Koninie 

Kochane dzieci, 

wiemy, że bardzo tęsknicie za przedszkolem, to tak samo jak my – tęsknimy bardzo za Wami. Na 

pewno najbardziej na świecie kochacie jednak swoich rodziców, dlatego teraz kiedy możecie być  

z nimi tak długo w domku pomagajcie im codziennie, słuchajcie i bądźcie grzeczni. Bawcie się  

i codziennie sprawdzajcie co przygotowały dla Was Wasze panie, które przesyłają Wam milion 

całusów. Kochamy Was bardzo  
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