
O G Ł O S Z E N I E

W  okresie  wakacyjnym  lipiec - sierpień  2020 r. planowany  jest  dyżur  przedszkoli:

Przedszkole Nr 3 ul. Kresowa 73 - od  01.07. – 31.07.2020 r.
Przedszkole Nr 4 ul. Kołłątaja 22 - od  01.08. – 31.08.2020 r.

Zapraszamy  Rodziców, którym  niezbędne  będzie  zapewnienie  opieki  dzieciom w  
czasie wakacji, do  zapisów w przedszkolu macierzystym (tj. w przedszkolu do którego 
uczęszcza dziecko) drogą elektroniczną. Wypełnione dokumenty proszę zeskanować i 
wysłać na adres e-mail przedszkola - kontakt@przedszkole-sokolka.pl. 

Przyjmujemy zgłoszenia dzieci tylko o pobycie całodziennym -
deklarujących minimum 3 godziny ponad podstawę programową i  3 
posiłki.  

Zapisy  będą  prowadzone  do  15 czerwca 2020 r. do godziny 15.00   

Powstanie  grup przedszkolnych  zależy  od  liczby  zgłoszonych   dzieci.  
⦁ Warunkiem uczęszczania dziecka do przedszkola w czasie wakacji jest złożenie 
Deklaracji uczęszczania dziecka do przedszkola w okresie pandemii COVID-19- DYŻUR 
WAKACYJNY oraz wniesienie opłat z góry za przedszkole na numery konta przedszkola 
dyżurującego do 30 czerwca 2020 r.
⦁ Zwrotów  za  dni  nieobecności  dziecka  nie  będzie.

Numery kont bankowych

Przedszkole nr 3:
Wpłaty opłat stałych - 59 1240 5211 1111 0010 8716 2049         (23 dni x deklarowane 
godziny )
Wpłaty opłat za żywienie – 75 1240 5211 1111 0010 8724 1786   ( 23 dni x 8,00 zł.=184,00 
zł.)

Przedszkole nr 4:
Wpłaty opłat stałych – 16 1240 5211 1111 0010 8716 3017         (21 dni x deklarowane 
godziny )
Wpłaty opłat za żywienie – 03 1240 5211 1111 0010 8724 2015 ( 21 dni x 8,00 zł. =168,00 
zł.)

WYPRAWKA – DYŻUR WAKACYJNY
       Wyprawka dla dzieci uczęszczających na zajęcia do przedszkola w czasie wakacji: 
2 bloki,  kredki typu bambino, kreda kolorowa, mazaki, plastelina, kolorowanka, dwa 
ręczniki papierowe  lub 20 zł na zakup w/w materiałów.

Wyprawka będzie zbierana na początku dyżuru.
Ponadto każde dziecko przynosi do przedszkola wyraźnie i trwale podpisane imieniem i 
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nazwiskiem:
⦁ kapcie;
⦁ ubranie na zmianę;
Wszelkich informacji udzielamy pod numerami telefonów: 

Przedszkole nr 3:
stacjonarny 85 - 711-25-05,
kom. 691709410

Przedszkole nr 4:
stacjonarny 85 - 711-24-66,
kom. 798844891
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