
Drodzy Rodzice 

Przed Nami kolejny rok szkolny. Ale jakże inny od wszystkich. Nadal borykamy się z pandemią 
koronawirusa. Z dnia na dzień wzrasta liczba zachorowań. Część społeczeństwa uważa, że to 
tylko wymysł, że wirusa nie ma. Ale wirus jest, nadal atakuje.  

Szanowni Państwo 

W trosce o zdrowie waszych dzieci, Was rodziców, a także Nas nauczycieli podjęto decyzje, 
aby uczniowie zewnętrzni ( Wasi ) byli odizolowani od dzieci mieszkających w Domu Pomocy 
Społecznej. Aby nie mieli kontaktu bezpośredniego. 

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji 
Narodowej rozpoczynamy 1 września zajęcia w szkole w formie stacjonarnej.   

Uczniowie przyjeżdżają do szkoły we wtorek na godz. 8.30 ( zależy od transportu ), a wracają 
tego dnia o godz. 11.30 ( bez rodziców ). 

Zgodnie z procedurami obowiązującymi w szkole opracowanymi  na podstawie wytycznych 
w/w instancji, wszystkie kontakty na szczeblu Rodzic – Nauczyciel –Dyrektor będą załatwiane 
drogą telefoniczną bądź mailową. Jeżeli Państwo będą potrzebowali zaświadczenia, pisma, 
opinii itp. proszę o kontakt do wychowawcy lub do szkoły. Oczywiście, mogą Państwo 
przyjechać do szkoły, ale będą Państwo przyjęci w wyznaczonym miejscu z zachowaniem 
reżimu sanitarnego  ( maska, dezynfekcja rąk lub jednorazowe rękawiczki ). 

Stosując się do wytycznych obowiązujących od 1 września 2020r.  ; 

1. Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe, nie mające kataru, kaszlu, gorączki, 
2. Do szkoły przychodzą dzieci, których rodzice nie przebywają na kwarantannie ani               

w izolacji domowej, 
3. Jeżeli dziecko ma katar alergiczny, proszę załatwić u lekarza rodzinnego zaświadczenie 

o alergii (unikniemy nie potrzebnych sytuacji związanych z katarem ), 
4. Proszę zaopatrzyć dziecko w maseczkę, którą będzie musiało zakładać w miejscach 

wyznaczonych ( korytarz szkolny, szatnia – od 12 roku życia ),  
5. Dzieci w salach lekcyjnych będą przebywać bez maseczek, 
6. W szkole będzie cały czas prowadzona kampania mycia rąk, 
7. W szkole uczniowie będą musieli cały czas dezynfekować ręce, 
8. Po przyjściu  do szkoły będzie mierzona temperatura ( termometr bezdotykowy ), 
9. Takie same czynności  obowiązują pracowników szkoły ( nauczycieli, specjalistów, 

pomoce ), 
10. Drugie śniadania, obiady będą wydawane z zachowaniem reżimu sanitarnego, 
11. W przypadku stwierdzenia gorączki u dziecka ( powyżej 37,0 ) wychowawca będzie 

kontaktował się telefonicznie z rodzicem, celem odebrania dziecka ze szkoły. Do 
momentu przyjazdu rodzica, dziecko zostanie umieszczone w izolatce pod nadzorem 
osoby dorosłej ), 

12. Każde dziecko będzie miało swoje przybory szkolne. Nie można korzystać z  materiałów 
piśmiennych ogólnych, 



13. Do odwołania nie będzie wyjazdów edukacyjnych ( Sali zabaw, groty solnej, na basen 
)- ogólne zalecenia GIS, MZ, MEN, 

14. Do odwołania nie będzie grupowych wycieczek szkolnych, wyjazdowych - ogólne 
zalecenia GIS, MZ, MEN, 

15. Nauczyciele w miarę warunków atmosferycznych będą organizować zajęcia na 
podwórku szkolnym oraz w terenie szkolnym z zachowaniem reżimu sanitarnego, 

16. Nauczyciele w miarę warunków pogodowych będą mogli organizować dla swojej klasy 
wycieczkę wyjazdową, z zachowaniem ogólnych wytycznych, 

17. Uczniowie będą objęci zajęciami specjalistycznymi zgodnie z orzeczeniem o potrzebie 
kształcenia specjalnego  lub o potrzebie zespołowych zajęć rewalidacyjno- 
wychowawczych. 

W miarę możliwości będziemy starali się, aby uczniowie odczuli jak najmniej dotkliwie 
sytuację związaną z obostrzeniami. Będziemy dążyć do takiego modelu edukacji, aby dzieci 
czuły się dobrze, a Państwo mieli pewność, że Waszym dzieciom nic nie grozi. 

Oczywiście nikt nie zagwarantuje Państwu, że nie będzie zachorowań zarówno u dzieci jak 
i u Nas, nauczycieli. Przecież cały czas mamy kontakt z innymi ludźmi.  

Ale podejmując rozsądne działania możemy My nauczyciele i Wy rodzice 
zminimalizować ryzyko zachorowań. 

Mam świadomość, że zaproponowane przez Ministra Edukacji Narodowej warianty nauki  

1) Hybrydowy ( połowa zajęć w szkole, połowa w domu – zdalnie ) za zgodą organu 
prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, 

2) Nauczanie zdalne za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, tylko na czas zawieszenia zajęć tj. 
2 tygodni 

w żaden sposób nie zaspakajają potrzeb edukacji Waszych dzieci. Nauczanie zdalne może jest 
dobrym wyjściem dla dzieci w normie intelektualnej, ale w żaden sposób nie jest w stanie 
zaspokoić potrzeb naszych uczniów. To bezpośredni kontakt, stymulacja, pomoc 
specjalistyczna wpływają pozytywnie na rozwój wszechstronny. A przede wszystkim kontakt 
społeczny. 

Jeżeli wspólnie będziemy podejmować rozsądne działania, to edukacji Waszych dzieci nic nie 
będzie zagrażać. Ale to też w dużym stopniu będzie zależeć od WAS DRODZY RODZICE i od 
waszego podejścia do obostrzeń sanitarnych. 

Życzę Państwu w nowym roku szkolnym nade wszystko ,, zdrowia ‘’ 

Z poważaniem 

Ewa Postół – dyrektor szkół 

Działając odpowiedzialnie, konsekwentnie i solidarnie damy radę ! – tak uważa  Pan Roman 
Kowalczyk,  Dolnośląski Kurator Oświaty. 


