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Szanowni Państwo, 

drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

 

Od 1 czerwca ograniczenia związane z pandemią dotyczące działalności przedszkoli zostały w znacznym 

stopniu złagodzone - obowiązuje podstawowy poziom tzw. planu reagowania. Ponownie możliwe są 

codzienne funkcjonowanie przedszkola, oferty wsparcia, a także specjalne aktywności, takie jak wizyty 

dzieci przedszkolnych w szkole podstawowej, małe uroczystości i rytuały pożegnalne, wycieczki itp.  

Od poniedziałku 21.06.2021 zostaną wprowadzone kolejne złagodzenia obostrzeń:  

Brak obowiązku noszenia masek w przedszkolach  

Wychowawcy nie muszą już nosić masek w przedszkolach - ale mogą to robić dobrowolnie. Dla dzieci 

uczęszczających na świetlicę obowiązek noszenia maski został już zniesiony kilka tygodni temu. 

Odwiedzający powyżej 10 roku życia - w tym rodzice/opiekunowie - muszą jednak dalej nosić maski w 

pomieszczeniach wewnętrznych.  

Przejście z przedszkola do szkoły podstawowej  

Przejście z przedszkola do szkoły podstawowej jest szczególnym wydarzeniem dla Twojego dziecka. 

Dzieci przedszkolne ponownie mogą odwiedzać szkoły podstawowe ze swoimi wychowawcami, zobaczyć 

sale lekcyjne i spotkać się z dziećmi i nauczycielami na świeżym powietrzu. Wyjątkowo dzieci z 

przedszkola mogą wejść na teren szkoły bez aktualnego testu. 

Wolne Miasto 

Hanzeatyckie 

Bremen 

 



 

Wszystkie dzieci mogą wychodzić razem na zewnątrz  

Podczas gdy w pomieszczeniach zamkniętych może się zebrać maksymalnie 60 dzieci, wszystkie dzieci 

mogą jednocześnie wyjść na zewnątrz. Jednak dorośli muszą nadal zachować odległość od siebie.  

Szybkie testy dla dzieci przedszkolnych nadal możliwe  

Pomimo bardzo niskich wskaźników zakażeń, nadal rozsądne jest stosowanie pewnych środków 

ostrożności. Dlatego też przedszkola będą nadal oferować Państwu testy świeckie do dobrowolnego 

testowania Państwa dziecka/dzieci.  

 

Z wyrazami szacunku  

W imieniu  

 

 

Thomas Jablonski  

Kierownik Działu Edukacji Wczesnoszkolnej, Rozwoju Dziecka i Doskonalenia Zawodowego 


