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Szanowni Państwo - Rodzice i Opiekunowie Prawni! 

 

Sytuacja zagrożenia epidemicznego niesie ze sobą wiele ograniczeń – niemożność 

spotkania się z przyjaciółmi czy wyjścia do kina itp. Nastolatkom, którzy dużą wagę 

przywiązują do swobody, może być trudno to zaakceptować. Należy tłumaczyć młodzieży 

dlaczego tak się dzieje.  

Największym wsparciem dla dziecka jest rodzic. Większość trudnych sytuacji i emocji 

jesteśmy w stanie opanować dzięki wzajemnej rozmowie. 

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

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

szkolnym.  

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani 

przestrzegać staranniej zasad higieny i procedur ograniczając ryzyko zarażenia się 

koronawirusem. 

 

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

1. Podanie wychowawcy w ciągu maksymalnie trzech dni aktualnych numerów telefonów 

do rodziców/opiekunów prawnych.  

2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy.  

3. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą powinny pozostać w domu. 

4. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. 

Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły 

fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod 

rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.  

5. Przy uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. wysoka temperatura) 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. 

6. Wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób trzecich. Wszelkie 

sprawy powinny być załatwiane telefonicznie lub internetowo. W uzasadnionych 

przypadkach rodzic/osoba trzecia może przybyć do szkoły w celu załatwienia spraw 

związanych z funkcjonowaniem szkoły o ile jej fizyczna obecność jest do tego niezbędna, 

po wcześniejszym umówieniu telefonicznym  lub drogą e-mailową. 
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a) Taka osoba zobowiązana jest do stosowania środków ochronnych (osłona nosa 

 i ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). Przebywanie osób z zewnątrz 

na terenie szkoły możliwe jest tylko w wskazanych przez pracowników szkoły 

miejscach. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób 

 z zewnątrz z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych 

(podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności 

i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu).  

7. W szkole, w miejscach wspólnych (korytarze, sanitariaty, sekretariat, biblioteka etc.) 

obowiązuje noszenie maseczek. 

8. Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły innych przedmiotów niż niezbędne do 

udziału w zajęciach. 

9. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce szkolnej ucznia lub w jego torbie/plecaku. Uczeń nie może 

wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może 

ich pożyczać. 

10. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 

obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

11. W pierwszym okresie nie funkcjonują szafki szkolne oraz szatnie. Okrycia wierzchnie 

zabierane są do sali lekcyjnej.  

12. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się tylko na świeżym powietrzu bez 

przebierania się uczniów. W razie niepogody lekcje odbywają się w salach lekcyjnych 

 i mogą mieć charakter teoretyczny. 

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa 

jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące 

śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji 

przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu 

koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie 

https://gis.gov.pl/Aktualnosci. 
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