
Informacje dla Rodziców ws. udziału uczniów w zajęciach szkolnych od 25.05.20 r.

Szanowni Państwo,

  

od 25.05.20 r. serdecznie zapraszamy:

  

- uczniów klas I-III na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze;

  

- uczniów klas ósmych na konsultacje;

  

-uczniów klas I-VIII uczestniczących w zajęciach specjalistycznych.

  

Zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby pobyt dziecka przebiegał w bezpiecznych
warunkach.

  

  

1. Rodzic lub uczeń złoży wymagane od rodzica dokumenty(znajdują się one  w załącznikach).
Jeśli nie mają Państwo możliwości wydrukowania dokumentów  zamieszczonych w
załącznikach, to należy je podpisać w momencie przyprowadzenia dziecka do szkoły.

  

  

2. Uczeń po przyjściu do szkoły przejdzie do wyznaczonej sali bez rodzica.

  

  

3. Zajęcia będą się odbywały w świetlicy szkolnej lub w klasach-w zależności od liczby uczniów
w grupach.
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4. W dniach: 25.05.20 r.-29.05.20 r. nie będzie dowozu i odwozu oraz dożywiania.

  

  

5. Od 1 czerwca organizacja dowozów i dożywiania będzie zależała od liczby dzieci
przychodzących do szkoły.

  

  

6. Dzieci przynoszą do szkoły swoje przybory szkolne, wyżywienie, napój lub wodę, kubek.

  

  

7. Rodzice, przychodząc do szkoły, oczekują przy wejściu głównym, zachowując dystans 2 m.
od innej osoby.

  

  

8. Rodzic powinien zaopatrzyć  dziecko w maseczkę.

  

  

9. Do szkoły przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku zaobserwowania objawów
chorobowych charakterystycznych dla koronawirusa  rodzic zostanie telefonicznie
powiadomiony o natychmiastowym obowiązku odebrania dziecka ze szkoły.

  

  

10.  Świetlica szkolna czynna będzie w godz. od 6.30 do 15.30 od poniedziałku do czwartku, a
w piątek od 6.30 do 14.45.
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11.  Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania  z
konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji
poinformują Państwa wychowawcy.

  

  

Więcej na ten temat również tu:  https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men

  

  

Opracowano na podstawie informacji Departamentu Informacji i Promocji
 Ministerstwa Edukacji Narodowej.

  

  

Oświadczenia rodziców COVID -19
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https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men
images/stories/2020/klasy/Oświadczenia rodziców COVID -19.pdf

