
Informacje dla rodziców uczniów klas 1-3  

 

Szanowni Państwo, 

w zwiazku z powrotem uczniów klas 1-3 do nauczania stacjonarnego uprzejmie proszę  

o zapoznanie się z poniższymi informacjami: 

 

1. Uczniowie niedowożeni autobusem szkolnym i niezapisani do świetlicy szkolnej 

przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 10 minut przed rozpoczęciem lekcji 

(odpowiednio 7.50 lub 8.45) i kieruja się wprost do swojej klasy.  

2. Uczniowie klas (niedowożeni i niezapisani na świetlicę):  

 1b, 1c, 2c i 3a wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły wejściem od strony Łękna 

 1a, 2a, 2b, 3b i 3c wchodzą do szkoły i wychodzą ze szkoły wejściem głównym. 

3. Zmianie ulega harmonogram odwozów autobusem szkolnym (dozowy pozostają bez 

zmian): 

 Jeziory Wielkie godz. 13.30 

 Polwica godz. 13.45 

 Kępa godz. 13.55 

 Czarnotki godz. 14.30 

4. Zgodnie z wytycznymi MEN i GIS dotyczącymi organizacji pracy szkoły  

w związku z COVID 19 informuję, żę w szkole będą obowiązywały następujace zasady: 

 Do szkoły może uczęszczać jedynie uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

 Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa 

i ust do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni 

publicznej – zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

 Opiekunowie dzieci, którzy wchodzą do budynku szkoły obowiązani są do 

zachowania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły (zakryte usta i nos, 

dezynfekcja rąk, zachowanie 1,5 dystansu od innych osób, 1 opiekun  

z dzieckiem/dziećmi).  



 Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie pod nr 612857089 lub mailowo: 

sekretariat@podstawowa.zaniemysl.pl. Głównym kanałem kontaktu 

z nauczycielami jest dziennik elektorniczny Librus. W sprawach wymagających 

bezpośredniego kontaktu z dyrekcją lub pracownikiem sekretariatu, po 

uprzednim umówieniu, opiekunowie wchodzą na teren szkoły mając zakryte usta 

i nos oraz w rękawiczkach lub dezynfekują ręce. Przebywając w budynku szkoły 

opiekunowie są obowiązani do zachowania 1,5 dystansu do innych osób. 

Obowiązuje także zasada 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.  

 Rodzice są obowiązani do odbierania telefonu ze szkoły, a w razie konieczności 

odizolowania ucznia ze względu na podejrzenie zakażeniem koronawirusem 

(kaszel, duszności, podwyższona temperatura) do natychmiastowego odebrania 

go ze szkoły.   

 W przypadku zakażenia się ucznia SARS-CoV-2 lub zachorowania na COVID-19 po 

otrzymaniu pozytywnego wyniku, rodzice niezwłocznie powiadamiają o tym 

fakcie szkołę.   

 Dzieci dowożone autobusem szkolnym mają obowiązek zakrywania ust  

i nosa zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie publicznym.  

 Uczniowie mogą używać tylko swoich przyborów: długopis, ołówek, kredki .... 

Zasady te dotyczą również jedzenia i napojów.  

 Uczniowie przynoszą do szkoły tylko potrzebne rzeczy, (zabawki oraz inne 

gadżety zostają w domu).  

 

 
Anna Rewers-Baranowska 

Dyrektor Szkoły 
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