
Szanowni Rodzice. 

W związku ze zbliżającym się terminem otwarcia szkół niższego stopnia (25 maja 2020) zastanawiamy 

się, jak to zrobić, by było BEZPIECZNIE dla wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. 

Pozwólcie Państwo kilka zasadniczych informacji (w związku z ich ważnością i lepszym 

zrozumieniem, niektóre przekazuję w języku czeskim) 

1. Udział w kształceniu uczniów w szkole jest dobrowolny, na podstawie Państwa decyzji. 

2. Nadal będzie działał system edukacyjny „na odległość“ (dla tych, którzy pozostaną w domu). 

3. Do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci w stu procentach zdrowe ! (bez alergii na pyły, 

przewlekłych chorób dróg oddechowych, czy innych chorób długotrwałych) 

4. Do szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie, którzy mieszkają, przebywają, często przychodzą 

do kontaktu z osobami: 

- Ve věku nad 65 let s chronickými onemocněními 

- S jakýmkoliv chronickým onemocněním plic 

- Onemocněním srdce – hypertenze 

- Jakoukoliv poruchou imunitního systému (imunosupresivní léčba, protinádorová léčba, 

transplantované orgány, apod. 

- Těžká obezita 

- Farmakologicky léčený diabetes mellitus 

- Onemocnění ledvin 

- Onemocnění jater 

5. Podczas pobytu w szkole będą dotrzymywane rygorystyczne zasady higieniczne (m. in. 

noszenie maseczki podczas poruszania się po szkole, każdy uczeń musi mieć własny  

woreczek higieniczny z rezerwową maseczką, będzie przebiegała prawidłowa dezynfekcja 

pomieszczeń, oczywiste będzie częste mycie rąk, itd.). 

6. Nauka będzie przebiegała w ustalonych, małych grupach, w godzinach dopołudniowych i 

popołudniowych (jeden nauczyciel na grupę) – do godz. 16.00 (bez możliwości 

przechodzenia z grupy do grupy). Dziecko po południu będzie można odebrać kiedykolwiek 

(bez wchodzenia  do szkoły osoby odbierającej). Nie będzie działała klasyczna świetlica 

szkolna. Będziemy uczyć tylko przedmioty zasadnicze (języki, matematyka, przyroda). 

7. Przyjście i wyjście (do i ze szkoły), przebieranie w szatni, wchodzenie do klas - też będą 

miały specyficzny charakter (będzie dotyczyło zgłoszonych uczniów). 

8. Uczniowie będą mieli zabezpieczony obiad – oczywiście z dotrzymywaniem specjalnych 

zasad higienicznych dotyczących stołówki szkolnej. 

9. Szkoła zabezpieczy stały dozór higieniczny (pani tercjanka będzie do dyspozycji, by na 

bieżąco dezynfikować klamki, ubikacje, podłogi, pomoce naukowe itp.). 

10. Rodzice, którzy zdecydują się 25 maja 2020 wysłać dziecko do szkoły będą musieli 

podpisać: 

a) „Seznámení se s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem 

zdravotnictví“ 

b) „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ 

Jednak podstawą do otwarcia szkoły 25. 5. 2020 jest Państwa zainteresowanie i wysłanie dziecka 

do szkoły. 

Prosimy o przekazanie wychowawcom klas informacji dotyczącej obecności lub nieobecności 

dziecka w szkole od w. w. daty 25. 5. 2020. Informację prosimy przesłać do piątku 8. 5. 2020. 

Serdecznie pozdrawiam i życzę zdrowia. Gródek 04. 05. 2020.  Mgr. Kazimierz Cieślar, dyrektor 


