Szanowni Państwo,
Mimo, że jeszcze trwają wakacje podaję kilka ogólnych informacji na temat pracy w roku szkolnym
2021/2022.
1. Nauka w szkole będzie odbywać się będzie w trybie stacjonarnym – zgodnie z zaleceniem
MEN i GIS. Przejście na zdalny lub hybrydowy tryb następuję za zgodą służb sanitarnych
w porozumieniu z organem prowadzącym – w przypadku stwierdzenia w szkole zakażeń.
2. W organizacji pracy szkoły będziemy dążyć do zmniejszenia kontaktów miedzy różnymi
grupami klasowymi – różne wejścia do szkoły, brak przerw spędzanych na korytarzu
szkolnym, w miarę warunków pogodowych przerwy i zajęcia na boisku szkolnym.
3. Bezwzględnie konieczne jest, aby do szkoły przychodziły tylko dzieci zdrowe – bez
jakichkolwiek objawów infekcji. W przypadku stwierdzenia kataru, gorączki, kaszlu itp. służby
sanitarne nakazują odesłanie dziecka do domu.
4. Do szkoły rodzice będą mieli wstęp tylko dla załatwienia formalności, po wcześniejszym
umówieniu. Są oni w takim wypadku zobowiązani do zastosowania środków ochronnych
(maseczki), zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania w
wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek
jednorazowych.
5. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy
nie ma możliwości zachowania dystansu. W trakcie lekcji nie ma obowiązku noszenia
maseczek.

6. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do
szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
7. Podział godzin musi uwzględniać różny czas rozpoczynania lekcji
późniejsze ich kończenie – nie później jednak niż o 16 15.

co może wpłynąć na

Rozpoczęcie roku szkolnego będzie się odbywać w salach lekcyjnych z wychowawcami, z wyjątkiem
uczniów klas 1, którzy spotkają się w sali gimnastycznej i tylko oni będą mogli wejść do szkoły
w towarzystwie rodzica.
Życzę miłego zakończenia wakacji.
Elżbieta Grzybek – dyrektor szkoły

