Szkoła Podstawowa w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej – Curie, Stołpie 11, 22-151 Stołpie

Zasady dotyczące organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w oddziałach
przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Stołpiu im. Marii Skłodowskiej – Curie
Zasady ogólne dla Rodzica
•
•
•

•

Od 6 maja 2020 można otwierać oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,
przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Szkoły przy organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych uwzględniają także
wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Zajęcia te są prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu
oświaty, jej dyrektorem. Mają one miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich
zależy od decyzji rodziców dzieci i młodzieży. Przy organizacji takich zajęć
uwzględniono możliwości placówki oraz bezpieczne warunki ich realizacji.
Z zajęć w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby
zakaźnej.

•

Zajęcia prowadzone będą w miarę możliwości przez dotychczasowych wychowawców
przedszkola w godzinach 8.00 – 13.00.

•

Rodzic wyraża pisemną zgodę na uczestniczenie dziecka w zajęciach.

•

Rodzic bierze na siebie pełną odpowiedzialność za stan zdrowia dziecka (dziecko musi
być zdrowe) oraz za kontakty dziecka (brak kontaktu z osobami w kwarantannie,
nosicielami, chorymi). Jednocześnie ma świadomość, że każdy kontakt, nawet
w rygorze sanitarnym, może być potencjalnym zagrożeniem dla zdrowia i życia
dziecka oraz osób z nim przebywających.

•

Rodzic ma obowiązek przywieźć dziecko do szkoły, gdzie każdego dnia podpisze
stosowne oświadczenia (o stanie zdrowia dziecka) i zgody (np. na mierzenie
temperatury). Wymagany jest własny długopis.

•

Rodzic nie może poruszać się po szkole, rozstaje się z dzieckiem przy drzwiach
wejściowych - w wyznaczonej Strefie Rodzica, gdzie przebywa w maseczce i
dezynfekuje ręce.

•

Rodzic ma obowiązek odebrać dziecko po zajęciach lub niezwłocznie na prośbę
nauczyciela lub dyrektora szkoły (szybka ścieżka kontaktu, czyli 2 numery telefonów)

•

Rodzic ma zapewnić dziecku wszystkie przybory oraz jedzenie i picie na czas pobytu
w szkole.

•

Szczegółowe wytyczne sanitarne na stronie szkoły w Zakładce dla Rodzica.

Przygotowano na podstawie rekomendacji:

