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Warszawa, dnia 20 sierpnia 2020 

 

Szanowni Państwo 

 

1. Informujemy, że od 1 września (wtorek) rozpoczniemy naukę w szkole w trybie stacjonar-

nym (tradycyjna forma kształcenia) z zastosowaniem wytycznych GIS, MZ i MEN. Dotyczy 

to wszystkich uczniów z klas 0 – 8.  

2. Przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 wszyscy pracownicy Fundacji (nauczyciele, 

administracja, obsługa sprzątająca i gastronomiczna) zostaną przebadani testami na obec-

ność wirusa SARS-CoV-2 . 

3. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic przez wszystkich pracowni-

ków. 

4. Nie będzie wspólnej uroczystości powitania nowego roku szkolnego 2020/2021. 

5. 1 września (wtorek) 2020 zapraszamy dzieci z klas „0”, 1A, 1B, 1C z jednym rodzicem w 

maseczkach na boisko szkolne (wejście od ul. Biedronki) na spotkanie z wychowawcą: 

- klasa 1A – godz. 9.30 

- klasa 1B – godz. 10.00 

- klasa 1C – godz.10.30 

- klasa „0” – godz.11.00 

Po powitaniu dzieci rodzice nie wchodzą do szkoły. 

6. 1 września (wtorek) 2020 od godz. 8.15 do 10.00 – uczniowie klas 2 – 8 spotykają się  

z wychowawcą w klasach, a następnie odbędą się lekcje zgodnie z planem . 

7. Do budynku B uczniowie klas 4 – 8 będą wchodzić trzema wejściami: 

- wejściem głównym od strony ul. Kolegiackiej – bezpośrednio do szatni, 

- wejściem głównym od strony ul. Kolegiackiej – bezpośrednio do szkoły, 

- wejściem bocznym – od strony ul. Biedronki. 

8. W czasie roku szkolnego ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich, do szkoły mogą 

wchodzić tylko uczniowie bez rodziców/opiekunów. Dotyczy to budynku A i B. Zalecany 

jest jeden odprowadzający rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi. Prosimy o zachowanie  

dystansu min. 1,5 m od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi jak również dystansu min. 

1,5 m, od pracowników szkoły. Zostawiając dzieci prosimy o szybkie opuszczanie terenu 

przed szkołą, nie blokowanie go i nie grupowanie się. Bardzo prosimy o uszanowanie tej 

prośby. 
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9. Po wejściu na teren szkoły uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę i będzie dopilnowana 

dezynfekcja rąk.  

UCZNIOWIE Z OBJAWAMI INFEKCJI, PODWYŻSZONĄ TEMPERATURĄ,  

NIE BĘDĄ WPUSZCZANI NA TEREN SZKOŁY. 

10. Uczniowie obowiązkowo zostawiają odzież wierzchnią i buty na zmianę w szatni w wyzna-

czonych miejscach. 

11. W szkole w budynku A i B, na każdym piętrze, w klasach oraz przy wejściach są umiesz-

czone płyny do dezynfekcji dłoni.  

12. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły  

należy bezzwłocznie umyć ręce), zakrywanie twarzy podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust oraz zachowanie dystansu społecznego min. 1,5 m od innych osób. 

ZALECA SIĘ ABY UCZNIOWIE PODCZAS PRZERW MIELI ZAKRYTE  

USTA I NOS MASECZKĄ LUB PRZYŁBICĄ. 

13. Pamiętajmy, że do szkoły mogą uczęszczać tylko dzieci zdrowe, bez objawów chorobo-

wych. 

14. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez rodziców/opieku-

nów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.  

15. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych  

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

16. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, natychmiast odprowadza go do specjalnie 

wyznaczonego pomieszczenia gdzie będzie bezpiecznie czekał na opiekuna.  

17. Każda klasa będzie przebywała w wyznaczonej stałej sali z zachowaniem wymaganych 

przepisów sanitarno-epidemiologicznych.  

18. Po opuszczeniu sali przez uczniów danej klasy (np. w czasie przerwy) będzie ona wietrzona 

i dezynfekowana (ławki, krzesła, poręcze, klamki, parapety). Ponadto zaleca się jak najczęst-

sze wietrzenie sal . 

19. W klasach 1- 3 zostały usunięte zabawki a dywany zastąpione podkładkami łatwymi  

do dezynfekcji. 

20. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  
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22. W szkole mamy dystrybutory z wodą do picia. Prosimy, aby dzieci miały swoje kubki  

lub inne pojemniki. 

23. Jak najczęściej będziemy korzystać z boiska, spacerów i pobytu na świeżym powietrzu. 

24. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których  

nie można zachować dystansu, nauczyciel będzie starał się ograniczyć ćwiczenia i gry  

kontaktowe. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas 

zajęć będą dezynfekowane. 

25. Wszystkie zajęcia dodatkowe będą odbywały się zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym 

przez Radę Pedagogiczną z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa. 

26. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy będą podane uczniom  

na pierwszej wrześniowej godzinie wychowawczej. Na pewno konieczny jest okres 2 dni 

kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 

27. Drugie śniadania i obiady będą wydawane w stołówce szkolnej z zachowaniem procedur 

epidemicznych w wyznaczonym terminie dla danej klasy. 

W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosujemy się do 

zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

Ustalamy listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w 

których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosujemy się do wytycznych Głów-

nego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie:  

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

 

W PRZYPADKU POTWIERDZONEGO ZAKAŻENIA SARS- COV-2  

NA TERENIE SZKOŁY PRZECHODZIMY W TRYB NAUCZANIA ZDALNEGO. 

 

 

Dyrektor Szkoły 

 

Małgorzata Urbańska 

 

P.S. Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielą wychowawcy klas w trakcie zebrań online  

2 lub 3 września 2020. 

 


