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Drodzy Rodzice! 

Informujemy, że decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, „w okresie od dnia  

25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu 

ich dzieci do klas 1-3 szkół podstawowych”. 

Rodzice dzieci zachowują prawo do odpowiednio dodatkowego zasiłku 

opiekuńczego. 

Natomiast dla tych z Państwa, którzy mają trudności w pogodzeniu działalności 

zawodowej z opiekuńczą, kierujemy zapytanie: 

  

Czy Państwa dziecko będzie korzystało  

z działalności opiekuńczo-wychowawczej w klasach 1-3  

od 25 maja 2020r.? 
 

Powyższą informację należy przekazać wychowawcom oddziałów  
do dnia 22.05.2020r. do godz. 12:00. 

 

Zanim podejmą Państwo decyzję chciałabym zwrócić uwagę na kilka szczegółów: 

Resort edukacji wskazuje, że otwarte szkoły w okresie pandemii będą pełnić głównie 

funkcję opiekuńczą, a jedynie w miarę możliwości opiekuńczo-wychowawczą z 

elementami zajęć dydaktycznych. 

MEN zaleca, aby z tej działalności, w pierwszej kolejności mogły skorzystać te dzieci, 

których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  

Dodatkowo ustawodawca nakazał respektować w szkołach wytyczne Ministra 

Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz MEN. 

Oto część wytycznych przeznaczona dla rodziców dzieci: 

1. Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń 

służb sanitarnych i lekarza. 

2. Wyjaśniaj dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

3. Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. 

4. Podkreślaj, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą 

z mydłem i nie podawać ręki na powitanie. 
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5. Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania 

i sam tak samo postępuj. 

 

W szkole będą obowiązywały pewne zasady i obostrzenia, w celu jak najlepszej 

ochrony zdrowia dzieci i pracowników i tak m. in.: 

1. Uczniowie klas 1-3 będą przychodzić w ustalonych godzinach, aby zachować reżim 

sanitarny.  

2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły mają 

obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak 

i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2m. 

3. Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do budynku szkoły. 

(Dziecko do szkoły wprowadzane/wyprowadzane będzie przez personel po wcześniejszym 

sprawdzeniu temperatury.* Do szkoły należy przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe.) 

4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakładania rękawiczek ochronnych oraz 

zakrywania ust i nosa. 

(Obowiązek zakrywania twarzy dotyczy również uczniów). 

5. Dziecko przyprowadza 1 rodzic / opiekun prawny. 

6. Dzieci przyprowadzane są do szkoły i odbierane przez osoby zdrowe.  

7. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych 

nie wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 

8. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby 

rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły. 

9. Jedynie w przypadku pilnych spraw możliwe będzie spotkanie z dyrekcją i 

nauczycielkami, po uprzednim ustaleniu daty i godziny, zachowując wszelkie środki 

ostrożności (maseczki, rękawiczki, dezynfekcja rąk, zachowanie odpowiedniej 

odległości). Kontakt osobisty możliwy będzie tylko z osobami zdrowymi!!! 

 

Prosimy Państwa o przemyślane decyzje,  

mając na uwadze nasze wspólne bezpieczeństwo i zdrowie. 

 

http://www.gowidlino.edu.pl/
mailto:zsgowidlino@wp.pl

