
 

 

 

Informacja dla rodziców uczniów klas I-III o obowiązujących zasadach pracy szkoły od 

1 września 2020 r. 

1. Przed przyjściem dziecka do szkoły (początek roku szkolnego) rodzic składa stosowne 

oświadczenie - załącznik nr 1     

2. Do szkoły uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych takich 

jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, 

biegunka.  Nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie jeden 

z domowników przebywa na kwarantannie. 

3. Dzieci przyprowadzane są wyłącznie przez osoby zdrowe.  

4. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren 

placówki jedynie do miejsca wyznaczonego. 

5. Uczniowie klas II-III  rozpoczynający lekcje o godz. 8.00 według planu wchodzą 

do budynku szkoły wg harmonogramu: 

- klasy I - 8.10 (wejście od strony boiska), 

- klasy II - 7.45 od ul. Mickiewicza (wejście nr 1, bliżej Urzędu Skarbowego), 

- klasy III - 7.55 od ul. Mickiewicza (wejście nr 1, bliżej Urzędu Skarbowego). 

6. Rodzic/opiekun ucznia klasy I odprowadzający dziecko może wchodzić do przestrzeni 

wspólnej szkoły zachowując reżim sanitarny. Możliwość przyprowadzenia dziecka 

do sali tylko w pierwszym tygodniu września. 

7. Rodzice/ opiekunowie uczniów klas I - III przyprowadzający dziecko do szkoły nie 

wchodzą na teren placówki. Tylko w wyjątkowych sytuacjach, takich jak urazy, rodzic 

ucznia może wejść z dzieckiem wyłącznie na parter szkoły z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. 

8. Uczniowie klas I- III nie korzystają ze wspólnej szatni. Odzież wierzchnią i obuwie 

pozostawiają w salach.  

9. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych 

z materiałów pluszowych lub tkanin. Przybory szkolne muszą być codziennie 

dezynfekowane przez rodziców w domu. 

10. Dziecko na terenie szkoły musi posiadać maseczkę, którą zakłada w szkole 

w częściach wspólnych (korytarz, toaleta, świetlica szkolna). 

11. W przypadku stwierdzenia przez pracownika, nauczyciela objawów chorobowych 

u dziecka przychodzącego do szkoły, pracownik informuje dyrektora lub osobę go 

zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się 

(telefonicznie) z rodzicami/opiekunami dziecka i informuje o konieczności kontaktu 

z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka. Uczeń w tym 

czasie zostaje skierowany do izolatki. 

12. W okresie częściowego zawieszenia funkcjonowania szkoły organizacja procesu 

dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego w klasach klas I-III zajęcia 

dydaktyczne są prowadzone w szkole zgodnie z planem lekcji. Czas trwania lekcji 

             PROCEDURY OCHRONY  

         przed zarażeniem epidemicznym 
 

 



dla tych klas zostaje skrócony, a uczniowie podzieleni na grupy uczestniczą 

w zajęciach tego samego dnia na zmianę. Zajęcia odbywają się w salach 

przydzielonych na dzień 1 września. 

13. W przypadku wprowadzenia nauczania zdalnego w klasach I-III zajęcia dydaktyczne 

są prowadzone w formie zdalnej (MEET,  CLASROOM) zgodnie z planem lekcji. 

Czas trwania lekcji dla tych klas zostaje skrócony. 

14. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest 

Dziennik Librus Synergia 

 


