
2020/05/08, Komunikat w sprawie wznowienia realizacji części zawieszonych zadań 

statutowych Gminy Gryfino z dnia 8 maja 2020 roku.  

Drodzy Mieszkańcy! Przedstawiamy komunikat w sprawie wznowienia realizacji części 

zawieszonych zadań statutowych Gminy Gryfino z dnia 8 maja 2020 roku. Informacje 

szczególnie ważne dla wszystkich rodziców i opiekunów prawnych oraz czytelników 

korzystających z oferty Biblioteki Publicznej: 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wspólnie z dyrektorami jednostek organizacyjnych 

przeanalizował obecną sytuację epidemiczną oraz warunki formalno - prawne w zakresie 

zapewnienia opieki dla najmłodszych dzieci. 

Zostały jednocześnie wzięte pod uwagę potrzeby rodziców, dla których zapewnienie opieki 

dla dzieci, jest niezbędne do podjęcia decyzji o powrocie do pracy. 

W związku z powyższym 18 maja 2020 r. rozpoczną się zajęcia opiekuńcze we wszystkich 

przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem 

prowadzącym jest Gmina Gryfino. 

Od 18 maja 2020 r. rozpoczną się też zajęcia opiekuńcze w Żłobku Miejskim w Gryfinie. 

Wszyscy rodzice, którzy są zainteresowani skorzystaniem z usług opiekuńczych w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej oraz żłobku, proszeni są o 

kontakt telefoniczny lub elektroniczny z odpowiednią jednostką do 15 maja 2020 r. do godziny 

14.00. 

Wszystkie jednostki organizacyjne w dniu 18 maja 2020 roku będą spełniały wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Procedury bezpieczeństwa obowiązujące w każdej jednostce zawierające obowiązki 

dyrektora, nauczycieli, pracowników oraz rodziców lub opiekunów prawnych dostępne będą 

na stronach internetowych tych jednostek od dnia 15 maja 2020 roku. 

Procedury bezpieczeństwa zawierać będą również dokumenty do których podpisania 

zobowiązani będą rodzice lub opiekunowie prawni. 

Mając na uwadze zgłaszane potrzeby naszych mieszkańców po przeanalizowaniu sytuacji 

wspólnie z dyrektorem Biblioteki Publicznej z dniem 18 maja 2020 r. 

zostają otwarte wypożyczalnie Biblioteki Publicznej: 

 w budynku głównym, przy ul. Kościelnej 24, 

 w filii na Górnym Trasie przy ul. Krasińskiego 87a, 

 w filii w Wełtyniu przy ul. Niepodległości 18, 

 w filii w Pniewie przy ul. Gryfińskiej 16. 

Czytelnie nadal pozostają nieczynne. 

Również wszystkie wypożyczalnie w dniu 18 maja 2020 roku będą spełniały wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 



Obowiązujące w Bibliotece Publicznej procedury bezpieczeństwa zawierające obowiązki 

pracowników oraz korzystających z usług wypożyczalni dostępne będą na stronie 

internetowej Biblioteki od dnia 15 maja 2020 roku. 

W sprawie obiektów sportowych odrębny komunikat zostanie wydany 15 maja 2020 r. 
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