
ZAŁĄCZNIK nr 1 – ogólna informacja dla rodziców/opiekunów prawnych 
Szanowni  Państwo.  

         W  dalszym ciągu  trwa  na terenie kraju stan zagrożenia epidemiologicznego. 

Pomimo słońca, majowej aury nadal należy przestrzegać wszystkich zaleceń  sanitarnych  

i trzymać dystans społeczny.  

          Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji  w  terminie do dnia 7 czerwca 2020 r.   

w dalszym ciągu ogranicza się funkcjonowanie pracy szkoły, realizacja nauczania  

kontynuowana jest  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Po dwóch miesiącach pracy chcę złożyć wyrazy wielkiego uznania dla Uczniów, Nauczycieli  

i niezwykle wspierających Rodziców – bardzo Państwu dziękuję. 

To już z górki, do wakacji pozostało niewiele czasu, bardzo proszę, aby nadal chronić dzieci  

i pilnować, by były zdrowe i bezpieczne.   

         Rodzice dzieci w wieku do lat 8 nadal zachowują prawo do  zasiłku opiekuńczego,  

o którym  mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695)." 

 

       Po zebraniu przez wychowawców informacji od rodziców  od dnia 25 maja w szkole 

zostaną uruchomione dla zgłoszonych dzieci cztery grupy  świetlicowe.   

Szkoła  pracować będzie w godzinach od 7.00 do 17.00 od poniedziałku do piątku.  

Dziecko do szkoły mogą przyprowadzić, jak również odebrać wyłącznie Rodzice. 

Rodzice mogą przyprowadzić dzieci do szkoły tylko w godz. 7.00 – 8.00.  

Po tym czasie dziecko nie będzie mogło być przyjęte i wejść na teren szkoły. 

Grupy będą liczyły maksymalnie do 12 uczniów. Nauczyciele będą organizowali zajęcia 

wychowawczo – opiekuńcze z elementami dydaktyki.  
Odbiór dzieci ze szkoły w godzinach 15.00 – 17.00 po wcześniejszym (15 minut przed 

przyjściem)  powiadomieniu szkoły o godzinie odbioru dziecka dzwoniąc na numer telefonu 

sekretariatu : 71 7986840   wewn. 100  
Rodzice , którzy zdecydowali  o  powrocie  dziecka do szkoły  zobowiązani są do złożenia 

podpisanego oświadczenia stanowiącego załącznik  do  Zarządzenia Dyrektora Szkoły. 

Jako Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 118 im. płk. pil.B.Orlińskiego , mając na uwadze 
życie i zdrowie dzieci, pracowników, a także rodziców i rodzin współzamieszkujących 
domostwa w okresie stanu pandemii oraz zagrożenia zarażeniem wirusem SARS 2 
wywołującym COVID 19, rekomenduję pozostawienie dzieci w domach rodzinnych.  
W oparciu o wytyczne GIZ, MZ ,MEN   wprowadzone  zostały Zarządzeniem Dyrektora 
procedury funkcjonowania szkoły w okresie stanu pandemi. Jednocześnie informuję, że 
wszystkie procedury będą bezwzględnie przestrzegane. Istotne informacje dostępne są na 
stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus 
 Szanowni Państwo -  Drodzy Rodzice!  
 Apeluję do Państwa o szczególne przemyślenie decyzji w sprawie powrotu dzieci do szkoły   
w czasie pandemii.  
                                                     Życząc dużo zdrowia, z poważaniem  - dyr. SP 118 - B. Rotte 

https://www.gov.pl/web/koronawirus

