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Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo–
wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole. Po dokonaniu analizy 
liczby zgłoszeń uczniowie zostali podzieleni na  III grupy zróżnicowane wiekowo: 
grupa I uczniowie klas I, grupa II uczniowie klas II, grupa III uczniowie klas III 

W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 
organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2.  W przypadku 
zgłoszenia się większej liczby będą tworzone dodatkowe grupy.  Opiekę nad 
poszczególnymi grupami pełnią rotacyjnie nauczyciele klas I - III 

Równocześnie informuję, że główną formą nauczania pozostaje nauczanie zdalne. 

Wszyscy pozostający w domu jak również ci, którzy uczestniczą w zajęciach będą 
otrzymywać jak do tej pory materiały od nauczycieli. 

 

 

 

Informacja dla rodziców, którzy zadeklarowali udział dzieci w zajęciach od 25 maja 
2020 r. 

 

 Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają 
zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m. 

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły tzw. 
wiatrołap z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od 
kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 
wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 
dezynfekcja rąk). Nad zachowaniem odpowiednich proporcji wchodzących i 
wychodzących czuwa Pani woźna, która kieruje rodziców i dzieci do odpowiedniej 
szatni. Wszyscy uczniowie przy wejściu będą mieli dokonany pomiar temperatury 
ciała. 

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 
sugerujących chorobę zakaźną. Nauczyciele zbierają oświadczenia od rodziców o 
stanie zdrowia oraz wyrażeniu zgody na pomiar temperatury termometrem 
bezdotykowym) 

 Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 
ucznia do szkoły. 

 W celu ograniczenia przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) obowiązują zasady, 



które były stosowane w czasie przerwy w zajęciach tj.  po wyjściu rodziców 
przyprowadzających  uczniów szkoła zostaje zamknięta. Osoby kontaktują się ze 
szkołą poprzez dzwonek zamontowany przy drzwiach głównych i przekazują sprawę 
Pani woźnej, która następnie informuję dyrekcję lub inną osobę. 

 
 


