KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA NAUKI ZDALNEJ
W KLASACH IV – VIII I NAUKI STACJONARNEJ W KLASACH I-III
Szanowni Państwo,
informuję, że zgodnie z decyzją Rządu nauczanie zdalne w klasach IV – VIII zostaje
przedłużone do 28 marca 2021 r., uczniowie klas I-III uczą się stacjonarnie. Zajęcia
prowadzone są zgodnie z procedurami wchodzącymi w skład Regulaminu bezpieczeństwa
pracy w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 dla Zespołu Szkół w Gołaszynie- Szkoła
Podstawowa i Przedszkole.
Wszystkie zajęcia, zarówno prowadzone stacjonarnie jak i zdalnie, odbywać się będą zgodnie z
obowiązującym planem lekcji, a ewentualne zmiany będą zamieszczane w dzienniku.
Świetlica szkolna będzie czynna w godz. 6.30 – 17.00.
Biblioteka szkolna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-11.00
Przypominamy (zgodnie z procedurami):
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach
domowych lub w izolacji.
2. Wejścia do szkoły dla uczniów: wejście główne- klasy II i III, wejście przez szatnię grupa „0” i klasa I.
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze
szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków
ochronnych: osłona ust i nosa).
4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły,
zachowując zasady:
o 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
o dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
o dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
o opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
5. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust
do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie
z aktualnymi przepisami prawa.
6. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Dyrektor Zespołu Szkół w Gołaszynie- Hanna Lisiewska

