
Stanowisko Gminy Krobia w sprawie możliwości otwarcia przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach. 

 

Szanowni Państwo! Drodzy Rodzice i Opiekunowie! 

 

W związku ze stanem epidemii w naszym kraju, kilka dni temu rząd 

zaprezentował kolejny etap znoszenia obostrzeń. Obejmuje on m.in. zmiany w 

funkcjonowaniu jednostek oświatowych, które przedstawiło Ministerstwo Edukacji 

Narodowej. Zgodnie z nimi, od 6 maja br. przedszkola, oddziały przedszkolne w 

szkołach podstawowych i inne formy wychowania przedszkolnego mogą być otwarte. 

Decyzję o gotowości otwarcia podejmuje jednak samorząd terytorialny, przy 

uwzględnieniu szeregu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra 

Zdrowia. Wskazują one m.in., że w przypadku otwarcia placówek należy ograniczyć 

liczbę dzieci w grupach, a w pierwszej kolejności z przedszkola powinny skorzystać te 

dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

Zgodnie z wytycznymi w placówkach powinny być przygotowane również 

wewnętrzne procedury bezpieczeństwa higienicznego i sanitarnego, a pomieszczenia, 

place zabaw oraz zabawki i przedmioty, z których korzysta personel i dzieci należy na 

bieżąco dezynfekować. Zgodnie ze wskazaniami Ministerstwa Edukacji Narodowej 

należy wybrać także bezpiecznych dostawców i zdrowych produktów żywieniowych. 

Biorąc pod uwagę powyższe wytyczne, dotyczące możliwości otwarcia 

przedszkoli na terenie gminy Krobia, przeprowadzono rozmowy z dyrektorami 

przedszkoli i szkół prowadzących oddziały przedszkolne, a także z przedstawicielami 

kadry pedagogicznej oraz z rodzicami. Pojawiło się wiele wątpliwości i pytań. W jaki 

sposóbzachować odpowiedni dystans pomiędzy kilkuletnimi dziećmi w grupie? Jak 

kupować produkty i przygotowywać bezpiecznie posiłki? W jaki sposób skutecznie 

dezynfekować pomieszczenia oraz zabawki i czy dzieci powinny kilka godzin w grupie 

przebywać w zamkniętym pomieszczeniu bez możliwości wyjścia na plac zabaw? Jak 

zapewnić bezpieczeństwo pracownikom placówki oraz w jaki sposób wybrać te 



dzieci,które w pierwszej kolejności powinny powrócić do przedszkola? Należy wziąć 

także pod uwagę, że najmłodsi, pomimo, że znacznie rzadziej chorują na chorobę 

wywołaną koronawirusem, również mogą być jej bezobjawowymi nosicielami, 

przenosząc ją do swoich domów, gdzie mieszkają z rodzicami i często także z osobami 

starszymi. Te obawy potwierdzają nie tylko dyrektorzy naszych placówek, ale również 

rodzice.   

Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż placówki oświatowe, w tym 

szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, pozostają zamknięte do 24 maja br., 

podjęcie dzisiaj decyzji o otwarciu gminnych przedszkoli byłoby decyzją przedwczesną. 

Ze względu na bezpieczeństwo osób, które byłyby narażone na zakażenie 

koronawirusem informujemy, iż z dniem 6 maja publiczne przedszkola i odziały 

przedszkolne w gminie Krobia nie zostaną otwarte. O tej decyzji poinformujemy 

również właścicieli przedszkoli niepublicznych. 

Życie i zdrowie dzieci, rodziców, opiekunów oraz pracowników przebywających 

w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych powinno być dla nas wszystkich 

najważniejszą sprawą. Stąd też działalność publicznych przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach w gminie Krobia zostanie wznowiona tylko wtedy, kiedy 

będziemy mieć pewność, że sytuacja zdrowotna jest stabilna i bezpieczna dla 

mieszkańców.  

 

Burmistrz Krobi 

/-/ Łukasz Kubiak 

 


