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DRODZY RODZICE 

 

Rozpoczynamy kolejny rok szkolny. Powierzacie nam swoje dzieci w zaufaniu, że zrobimy wszystko, 

by pobyt w szkole był dla nich radosnym doświadczeniem. My zrobimy zaś wszystko, by zaspokoić 

Wasze oczekiwania. Jednakże w związku z zaistniałą sytuacją, związaną z COVID-19,w trosce o  

bezpieczeństwo i higienę Waszych  dzieci, pragniemy poinformować, iż zaistniała konieczność  

zmiany organizacji pracy świetlicy. Mając na uwadze dobro wspólne dołożymy wszelkich starań, 

aby dzieci w jak najmniejszym stopniu odczuły ograniczenia związane z pandemią. Jednocześnie 

zachęcamy Państwa, by w miarę możliwości zapewnić  opiekę dzieciom,  aby tuż po zajęciach 

lekcyjnych mogły wrócić do domu. Zachęcamy by zapisać dzieci do świetlicy tylko w sytuacji kiedy 

Państwo pracują i  nie mogą zapewnić opieki bezpośrednio przed i po lekcjach. Informacje 

dotyczące zmiany organizacji pracy świetlicy znajdują się na stronie internetowej naszej szkoły w 

zakładce Świetlica. Jednakże jeśli zdecydujecie się Państwo zapisać dziecko do świetlicy, należy 

wypełnić i przesłać do wychowawcy do 31.08.2020 do godz. 13.00 skan Karty zgłoszenia. Regulamin 

przygotowany na okoliczność funkcjonowania świetlicy w dobie pandemii wskazuje na konieczność 

zabezpieczenia dziecka we własne przybory (kredki, ołówek, nożyczki, pędzle, kleje,  pędzelek, blok 

techniczny biały, blok techniczny kolorowy, blok rysunkowy kolorowy, plastelina, kolorowanka, 

książka z wybranymi łamigłówkami) spakowane  do jednego woreczka strunowego A4 podpisanego 

- imię nazwisko oraz klasa.   Nie będzie możliwości odbierania dziecka bezpośrednio ze świetlicy – 

należy dokładnie określić czas odbioru dziecka sprzed szkoły. W świetlicy nie będzie możliwości 

korzystania z szerokiego wachlarza atrakcji, zabawek, klocków, puzzli, książek itp. Będą one 

udostępniane rotacyjne z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa tj. konieczności dezynfekcji i 

kwarantanny.  Zajęcia w świetlicy odbywać się będą zarówno w pomieszczeniach świetlicowych jak 

i dydaktycznych z zachowaniem dystansu społecznego. Ten wymagany będzie również od 

rodziców/opiekunów uczniów klas 1, którzy będą przyprowadzani do szkoły. Tylko w przypadku 

uczniów klas 1 możliwe będzie wejście rodziców/ opiekunów do strefy wspólnej tj. korytarza i 

szatni. Świetlica będzie czynna od godz. 6.30 do 16.30; od godz. 6.30 do 7.30 uczniowie spędzą czas 

w strefie rekreacji, po czym udadzą się do sal lekcyjnych na zajęcia edukacyjne (wyjątek stanowią 

uczniowie zaczynający zajęcia w późniejszych godzinach – dla nich zorganizowane będą zajęcia 

świetlicowe lub inne zajęcia dodatkowe). Świetlica w naszej szkole musi zmienić charakter pracy w 

związku z zagrożeniem Covid-19 w związku z czym uprzejmie prosimy o wyrozumiałość i 

współpracę, w tym trudnym dla nas wszystkich okresie. 

         Wychowawcy świetlicy  
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