
Szanowni Rodzice uczniów klas I - III 
 

Chcielibyśmy dowiedzieć się od Was ilu uczniów zostanie przysłanych do szkoły w 

oddziałach klas I – III od dnia 25 maja 2020 r. W zależności od liczby uczniów oraz stopnia 

realizacji podstawy programowej w szkole będą prowadzone zajęcia opiekuńczo wychowawcze lub 

dydaktyczne.  

Warunki bezpieczeństwa:  

Zajęcia nie są obowiązkowe i będą odbywały się w małych grupach, w klasie może jednocześnie 

przebywać 11 uczniów i nauczycielka. Dla uczniów, którzy nie będą uczęszczali do szkoły będzie 

nadal prowadzone nauczanie zdalne. Preferencje w przyjęciu dla uczniów, których rodzice nie są w 

stanie zapewnić im opieki (do dnia 7 czerwca przedłużono termin  wypłaty zasiłku opiekuńczego). 

Obecność dzieci w szkole deklarujemy na cały tydzień ze względu na bezpieczeństwo dzieci nie ma 

możliwości zapisania dziecka w środku tygodnia 

Rodzice mogą przebywać w szatni ilość osób określi woźna biorąc pod uwagę bezpieczne 

odległości między osobami dorosłymi i dziećmi. Przed wejściem do szkoły uczeń będzie miał 

zmierzoną temperaturę, 37,5
o
 C powoduje, że dziecko nie będzie wpuszczone na teren szkoły.  

Na zewnątrz szkoły rodzic i uczeń przebywają w maskach ochronnych i rękawiczkach (rodzic).  

W szkole uczniowie przebywają bez maseczek ochronnych.  

Dzieci nie dezynfekują rąk płynami takimi jak dorośli tylko myją dokładnie ręce ciepłą wodą z 

mydłem antybakteryjnym. 

Zabronione jest przynoszenie do szkoły jakichkolwiek niepotrzebnych przedmiotów w tym 

zabawek, maskotek i innych.  

 

W przypadku uczęszczania dziecka do szkoły rodzice będą musieli wypełnić i podpisać 

oświadczenie następującej treści:  

Imię i nazwisko ucznia ………………………………………. PESEL ………..……… telefon 

rodziców: matki …………………………………., ojca ……………………………..  

y typowe 

dla zakażenia koronawirusem: podwyższona temperatura, katar, kaszel, biegunka, przekrwienie 

błony śluzowej nosa i bóle głowy.  

zachorowań na COVID 19.0 ani nie miało kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie.  

termometru bezdotykowego, temperatura powyżej 37,5
o
 C powoduje że dziecko nie będzie przyjęte 

do szkoły  

dczam, że wyrażam zgodę na izolację mojego dziecka w specjalnie przeznaczonym do 

tego celu pomieszczeniu w przypadku gdy wystąpią u niego objawy choroby COVID 19.0. W takiej 

sytuacji odbiorę natychmiast dziecko ze szkoły  

 

Data i czytelny podpis rodzica.  

 

Zgłoszenia chęci korzystania ze szkoły pod numerem telefonu 82 571 30 10, poprzez  

e-dziennik na adres dyrektora S. Adamskiego, poprzez e mail szkoły zsurszulin@op.pl. w 

godzinach 8.00-14.30   

Na zgłoszenia na tydzień zajęć od 25 maja do 29 maja czekamy do dnia 19 maja 2020 r. 

godzina 13.00  

W razie jakichkolwiek zmian zostaną Państwo poinformowani w odpowiednim czasie. 

 

Pozdrawiam S. Adamski. 


