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Szanowni Państwo 

   Przed nami kolejny rok pracy. W związku z sytuacją epidemiczną, szkoła podejmuje 
działania mające na celu zapewnienia uczniom poczucia bezpieczeństwa.  

   Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Edukacji 
Narodowej i Ministra Zdrowia, wznawiamy tradycyjną pracę szkoły zachowując sugerowane 
obostrzenia. W poniedziałek udostępnię Państwu „Procedury bezpieczeństwa w okresie 
pandemii COVID – 19”, które w sposób szczegółowy opisują zasady obowiązujące w szkole. 

   Zwracam się do Państwa o uważne zapoznanie się z „Procedurami …” i przestrzeganie 
obowiązujących zasad. Proszę, o wyjaśnienie swoim dzieciom konieczność zmiany nawyków 
i przyzwyczajeń oraz przestrzeganie, zawartych w dokumencie, obostrzeń. 

   Proszę, o nieposyłanie do szkoły dziecka, które ma kaszel, temperaturę, katar lub inne 
niedyspozycje. W przypadku dzieci, które mają alergię, proszę o niezwłoczne, pisemne 

poinformowanie wychowawców, o możliwych objawach alergicznych, w celu 
wyeliminowania podejrzenia zakażenia.  

   W pierwszym tygodniu pracy szkoły, od 2 do 4 września, nie będą odbywały się 
konwencjonalne zajęcia. Nie będą wydawane obiady. Uczniowie według ustalonego 
harmonogramu (4 – 6 godzin dziennie), pod opieką wychowawców i wskazanych nauczycieli, 
będą zapoznawani z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa, przypomną platformy 
edukacyjne, odbędą się bezpieczne zabawy integrujące zespół, otrzymają podręczniki 

szkolne, poznają topografię szkoły – wejście i wyjście dedykowane danej klasie. 

   Uczniowie przychodzą do szkoły z zasłoniętymi ustami i nosem, zdejmują osłonę na czas 
zajęć. Podczas przerw i przemieszczania się między pracowniami, zasłaniają usta 
 i nos. Przy wejściach do szkoły, do sal lekcyjnych, świetlicy, obowiązkowo dezynfekują 
dłonie lub używają rękawiczki jednorazowe.  

   Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7.00 – 17.00. Bardzo proszę, biorąc pod uwagę 
sytuację epidemiczną i warunki lokalowe szkoły, zapisywać do świetlicy dzieci, których 
rodzice/opiekunowie pracują i dzieci w ogóle nie mają zapewnionej opieki. 

   W pierwszych tygodniach nie planuję wznowienia zajęć pozalekcyjnych, otwarcia sklepiku 
szkolnego, korzystania z automatów, nie będzie również uruchomione źródełko  
z wodą. W związku z tym proszę, aby dziecko było zaopatrzone w solidne drugie śniadanie   
i „picie”. 

W budynku szkolnym przebywają pracownicy i uczniowie. Rodzice/opiekunowie nie 
wchodzą do szkoły. 

   Proszę o cierpliwość przy wprowadzaniu nowych zasad, o zaplanowanie dłuższego czasu na 
przyprowadzania i odbierania uczniów ze szkoły. 

   Na stronie szkoły sp41.edupage.org   przekazałam Państwu materiały p.t. „Edukacyjne 
ABC w czasie COVID-19”  przygotowane przez Miasto Łódź we współpracy z łódzkim 
Sanepidem oraz wytyczne GIS, MEN, MZ. 

Bądźmy dla siebie wyrozumiali i cierpliwi w związku z tą trudną sytuacją w jakiej się 
wszyscy znaleźliśmy.  

Z poważaniem  
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