
Szanowni Państwo, 

Od 18 maja 2020 r. na terenie naszej szkoły są organizowane zajęcia opiekuńcze dla dzieci z 

oddziału przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi procedurami w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy.  

Od 25 maja 2020 r. na terenie szkoły będą organizowane również zajęcia opiekuńczo - 

wychowawcze dla uczniów klas 1 – 3. 

1. Szkoła będzie czynna w godzinach 7.00-17.00. 

2. Rodzice mogą przyprowadzać dzieci tylko wcześniej zgłoszone, w godzinach 7.00 -

9.00. Po godzinie 9.00 dziecko nie zostanie przyjęte do szkoły.  

3. Opiekę świetlicową będą sprawowali nauczyciele świetlicy. 

4. W czasie funkcjonowania szkoły będzie obowiązywał rygor sanitarny i szczególne 

procedury bezpieczeństwa, w tym przyprowadzania i odbierania dzieci oraz ich pobytu 

w szkole. Procedury zostały przesłane do Państwa wiadomości przez wychowawców 

klas. Zostały również opublikowane na stronie Internetowej szkoły w zakładce 

„Widomości”- Aktualności- Zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 13/V/2020 z dnia 15 

maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz Zarządzenie Nr 14/V/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 133 z dnia 16 

maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad zachowania przeciwepidemicznego w 

czasie korzystania z boiska szkolnego. Wszyscy rodzice są zobowiązani do zapoznania 

się z nimi i przestrzegania ich.  

5. Rodzice dziecka biorącego udział w zajęciach opiekuńczych, są zobowiązani do 

wypełnienia stosownych oświadczeń będących załącznikami do ww. procedur. Jest to 

warunek przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńcze. 

6. Wszystkie zgłoszone dzieci zostaną przypisane do grup, zgodnie z obowiązującymi 

procedurami. Każda grupa uczniów  będzie przebywała w wyznaczonej i  stałej sali. 

7. Z sal lekcyjnych zostały usunięte zbędne przedmioty, tak, aby umożliwić właściwą 

dezynfekcję pomieszczenia, zgodnie z wytycznymi GIS.   

8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

9. W celu utrzymania sprawnego i szybkiego kontaktu ze szkołą rodzice dziecka 

uczęszczającego do szkoły od dnia 25 maja 2020r. zobowiązani są do udostępnienia 

szkole (wychowawcy/dyrektorowi) aktualnych numerów telefonów   ( do obojga 

rodziców/opiekunów). 

10. Rodzice uczniów, którzy będą korzystali  na terenie szkoły z posiłków oferowanych 

przez stołówkę szkolną, zobowiązani są do poinformowania o tym fakcie ajenta 

stołówki najpóźniej do piątku poprzedzającego tydzień uczestnictwa dziecka  

w zajęciach. Kontakt do ajenta na stronie Internetowej szkoły. 

11. Rodzice, którzy zdeklarowali udział swojego dziecka w zajęciach opiekuńczych na 

terenie szkoły, a z różnych przyczyn rezygnują z jego udziału, proszeni są  

o niezwłoczne poinformowanie szkoły o tym fakcie. 

12. Rodzice dzieci niezapisanych, którzy zdecydują się na zgłoszenie dziecka na zajęcia 

opiekuńcze organizowane przez szkołę, proszeni są o kontakt z wychowawcą klasy,  

w celu weryfikacji możliwości organizacyjnych placówki. 



 

Szanowni Rodzice, 

podejmując decyzję o korzystaniu przez dziecko z zajęć opiekuńczych- wychowawczych w 

szkole w okresie epidemii, musicie uwzględnić,  że podczas przebywania dziecka na terenie 

szkoły, pomimo stosowanych   w placówce procedur bezpieczeństwa i postępowania oraz 

stosowania środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem SARS-

CoV-19, a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny. 

Jednocześnie zapewniam, że zrobimy wszystko, aby wytyczne GIS, MZ i MEN były 

skrupulatnie przestrzegane na terenie naszej placówki.  

 

 


