
Informacje dla Rodziców i Uczniów na rok szkolny 2021/2022 

 

Szanowni Państwo, 

uprzejmie proszę o zapoznanie się z poniższymi informacjami: 

 

1. Rok szkolny rozpoczyna się 01 września br. (szczegółowe informacje, łącznie z planem 

dowozów i godzinami pracy świetlicy, są zamieszczone na stronie internetowej szkoły).  

2. Zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dotyczącymi organizacji pracy szkoły w trybie 

stacjonarnym w związku z COVID-19 informuję, żę w szkole będą obowiązywały następujace 

zasady: 

 Do szkoły może uczęszczać jedynie uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 

oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

 Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwaratnanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły dzieci i ich opiekunowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących pourszania się w przestrzeni 

publicznej. 

  Opiekunowie prowadzący dzieci nie wchodzą do budynku szkoły. Przez miesiąc 

wrzesień zasada ta nie będzie obowiązywała rodziców uczniów klas pierwszych, 

którzy obowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły (zakryte 

usta i nos, dezynfekcja rąk, zachowanie 1,5 dystansu od innych osób, 1 opiekun  

z dzieckiem/dziećmi), opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad 

zwiazanych z bezpieczeństwem obywateli: środki ochronne (maseczki), dezynfekcja 

rąk, używanie rękawiczek jednorazowych; po odprowadzeniu dziecka pod klasę, 

rodzic / opiekun opuszcza budynek szkoły (uprasza się o nieprzebywanie w budynku 

szkoły); 

 Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania  

w przestrzeni publicznej oraz przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości 

zachowania dystansu (korytarz szkolny, biblioteka); 

 Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie pod nr 612857089 (budynek przy ul. 

Poznańskiej 28) lub 612857021 (budynek pałacu w Łęknie) lub mailowo: 

sekretariat@podstawowa.zaniemysl.pl.  W sprawach wymagających bezpośredniego 

kontaktu z dyrekcją lub pracownikiem sekretariatu, po uprzednim umówieniu, 

opiekunowie wchodzą na teren szkoły mając zakryte usta i nos oraz w rękawiczkach 
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lub dezynfekują ręce. Przebywając w budynku szkoły opiekunowie są obowiązani do 

zachowania 1,5 dystansu do innych osób. Obowiązuje także zasada 1 opiekun 

z dzieckiem/dziećmi.  

 Rodzice są obowiązani do odbierania telefonu ze szkoły, a w razie konieczności 

odizolowania ucznia ze względu na podejrzenie zakażeniem koronawirusem (kaszel, 

duszności, podwyższona temperatura pow. 38ᵒC), do natychmiastowego odebrania go 

ze szkoły.  Rodzice są proszeni o podanie listy osób wraz z ich numerami telefonów, 

które upoważnią do odebrania dziecka ze szkoły w razie pilnej potrzeby.  

 Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk, ochrony podczas kichania i kaszlu 

oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

 Dzieci dowożone autobusem szkolnym mają obowiązek zakrywania ust  

i nosa zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie publicznym.  

 Uczniowie mogą używać tylko swoich przyborów: długopis, ołówek, kredki .... Zasady 

te dotyczą również jedzenia i napojów.  

 Uczniowie przynoszą do szkoły tylko potrzebne rzeczy, (zabawki oraz inne gadżety 

zostają w domu).  

  

 
Anna Rewers-Baranowska 

Dyrektor Szkoły 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZASADY DLA UCZNÓW 

 Do szkoły przychodzimy zdrowi: bez kaszlu i temperatury, o złym samopoczuciu 

informujemy rodziców, 

 Rodzice mają obowiazek zaopatrzyć Was w maseczki do zastaosowania w przestrzeni 

publicznej oraz przestrzeni wspólnej szkoły, których będziecie używać, gdy nie będzie 

możliwości zachowania dystansu, 

 Po wejściu do szkoły, przed jedzeniem oraz po skorzystaniu z toalety myjemy 

dokładnie ręce,  

 Zakrywamy buzię podczas kaszlenia i kichania, 

 Nie dotykamy oczu, ust i nosa, 

 Używamy tylko swoich przyborów: długopis, ołówek, kredki .... - nie wymieniamy się 

książkami, 

 Przynosimy do szkoły tylko potrzebne rzeczy, (zabawki oraz inne gadżety zostają  

w domu) 

 Podczas każdej przerwy wychodzimy na boisko, jeżeli pogoda tylko na to pozwoli, 

 Do stołówki idą osoby tylko jedzące obiady, 

 W świetlicy mogą przebywać jedynie uczniowie dowożeni, 

 Nosimy swoją wodę do picia i posiłki, nie pożyczamy bidonów, nie dajemy ugryźć 

kanapek oraz innych przysmaków,  

 Nie chodzimy do sekretariatu, w sprawach ważnych idzie przedstawiciel klasy, 

 Mamy zanotowany numer do rodzica lub innego krewnego, który może odebrać nas ze 

szkoły. 

          
Anna Rewers-Baranowska 

Dyrektor Szkoły 

 


