
Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! 

Drodzy uczniowie! 

 

 

        Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu 

1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi 

wychowankami oraz Państwem! 

 

    

W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ 

jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele 

procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie dokumenty zostaną 

umieszczone na stronie internetowej szkoły https://zsklodawa.edupage.org/ w zakładce                 

Szkoła – Covid 19 Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe przestrzeganie.  

 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone w budynku 

szkolnym, który w miarę naszych możliwości przygotowaliśmy do pracy stacjonarnej: 

- zabezpieczyliśmy dozowniki do dezynfekcji przy wejściach do szkoły, hali sportowej, 

świetlicy, wyznaczyliśmy strefę wspólną dla rodziców, z gabinetów usunęliśmy wszystkie 

przedmioty trudne do dezynfekcji, Wyznaczyliśmy i oznaczyliśmy drzwi, którymi będą 

wchodzić uczniowie z poszczególnych klas,  wytyczyliśmy nowe miejsce do odbioru 

dzieci ze świetlicy. Oczywiście nauczyciele i personel szkoły są przygotowani do pracy 

w reżimie sanitarnym. W planie lekcji ograniczono przemieszczanie sie uczniów między 

gabinetami. Dostosowaliśmy do naszych potrzeb długość przerw międzylekcyjnych                        

i ustaliliśmy zasady pozwalające zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa. 

 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad: 

1. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.  
2. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane.  
3. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. 

Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi 
szkoły lub wychowawcy  fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka 
sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa 
zdrowia i życia osób trzecich. 

4. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób 
trzecich. 

5. Rodzic przyprowadzający dziecko do  szkoły nie  wchodzi na teren placówki. 
6. Rodzic odbiera ucznia ze szkoły w czasie przerwy po zakończonych zajęciach. 
7. Rodzic odbiera ucznia  oczekując  przed szkołą. 

8. Ze świetlicy w trakcie trwania zajęć rodzic odbiera ucznia wchodząc 
do wyznaczonej strefy.  

9. Ze świetlicy w trakcie przerwy rodzic odbiera ucznia  oczekując  przed szkołą. 
10. Uczniowie samodzielnie wracający do domu po zakończonych lekcjach niezwłocznie        

opuszczają budynek szkoły.  
11. Rodzic/ opiekun wskazany do odbioru  musi posiadać maseczkę zakrywającą usta                   

i nos. 
12. Rodzic i uczeń przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu 

dezynfekcyjnego znajdującego się przy wejściu  do placówki. 

https://zsklodawa.edupage.org/


13. Uczeń do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych  
z materiałów pluszowych lub tkanin. 

14. Uczeń do szkoły  przynosi przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 
znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 
dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

15. Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, 
ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed 
wejściem. 

16. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka) i może 
zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte, a rodzice zostaną poproszeni 
o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora 
lub nauczyciela o stanie zdrowia dziecka. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce 
w czasie pobytu dziecka w szkole, zostanie ono umieszczone w izolatorium do czasu 
odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie przebywania ucznia 
w izolatorium. 

17. W szkole nie obowiązuje uczniów noszenie maseczek i rękawiczek, ale jeśli rodzic 
uważa to za konieczne nie ma przeciwwskazań. O takiej decyzji rodzic informuje 
wychowawcę klasy. 

19. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony 
pracownik placówki. 

20. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio 
od nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. Szczegóły 
kontaktów z rodzicami zostaną podane w oddzielnym dokumencie. 

21. Rodzice proszeni są o podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.  
22. Zasady funkcjonowania stołówki i  sekretariatu zostaną podane w oddzielnym 

komunikacie. 
23. Uczniowie na spotkaniu z wychowawcami klas w dniu 1 września zostaną 

poinformowani o wprowadzonych zasadach. 

 
Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można 

znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci. 

 
 

Z poważaniem 
Dyrektor szkoły 

 
 

 
 

https://gis.gov.pl/Aktualnosci

