
INFORMACJE DLA KLAS 1-3 DOTYCZĄCE POWROTU DO NAUKI TRADYCYJNEJ 

 OD DNIA 18.01.2021 R. 

 

Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby przypomnieć sobie 

wspólnie z dzieckiem najważniejsze zasady obowiązujące w naszej szkole      

i bezwzględnie stosować się do nich: 

 

1. Każda klasa będzie odbywać zajęcia w przypisanej we wrześniu sali lekcyjnej. 

2. Po wejściu do szkoły uczeń dezynfekuje ręce (może mieć własne środki 

dezynfekujące) i od razu idzie do swojej sali przy której się przebiera. 

3. Zajęcia dydaktyczne oraz specjalistyczne będą odbywać się zgodnie z planem 

lekcji, który obowiązywał we wrześniu i październiku. 

4. Rodzice ucznia mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust 

do stosowania w przestrzeni wspólnej szkoły – korytarze, toalety, plac zabaw, boisko 

szkolne, świetlica. 

5. Świetlica funkcjonuje tylko dla dzieci, których oboje rodzice pracują. 

6. Do szkoły uczniowie wchodzą wejściem od strony placu zabaw. 

7. Opiekunowie odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły. 

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

trzecich. 

9. W uzasadnionym podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. temperatura wysoka, katar) i 

może zarażać inne dzieci rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczne odebranie dziecka 

ze szkoły i kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany poinformować dyrektora lub 

wychowawcę 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. 

10.  Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi 

szkoły lub wychowawcy fakt przebywania domownika w izolacji, jeżeli taka sytuacja 

zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i 

życia osób trzecich. 



11. Obowiązuje zakaz przynoszenia z domu zabawek i innych przedmiotów zbędnych w 

procesie edukacji. 

12. Uczeń nie może wymieniać się pomocami dydaktycznymi i przyborami z innymi 

kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

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

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

14. Dyrektor szkoły informuje, że w wyjątkowych sytuacjach będzie 

mierzona  temperatura u dzieci. 

 

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa 

jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące 

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

informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców.  

      

Ewentualne pytania i spostrzeżenia  

proszę kierować bezpośrednio do wychowawców klas. 

 

 

 

 

Mirosława Demiaszkiewicz 
wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 

 

 

 

 

 

 

 


