
 

 

                                                                                                        Człuchów, 31.08.2020 r. 

                                                                                                               

Drodzy Rodzice uczniów klas 7-8 i LOS! 

Rzeczywistość, w której rozpoczynamy rok szkolny 2020/2021 jest zmienna i my także 

zmieniamy się, próbując się do niej dostosować. Mamy nadzieję, że nasze wspólne działania 

pozwolą nam nadal na efektywną naukę w sytuacji stanu epidemicznego, dlatego chcielibyśmy 

przekazać kilka istotnych informacji dotyczących organizacji roku szkolnego 2020/2021 w 

dobie COVID -19. 

 

Prosimy Państwa o zapoznanie się z Regulaminem funkcjonowania Zespołu Szkół Sportowych 

im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w czasie epidemii koronawirusa SARS- CoV-2 

wywołującego chorobę COVID-19, a w szczególności z poniższymi zasadami 

obowiązującymi rodziców/opiekunów prawnych uczniów szkoły: 

1) rodzice/opiekunowie prawni zapoznają się z Regulaminem obowiązującym w szkole w 

czasie epidemii koronawirusa, wypełniają oświadczenie i przekazują je wychowawcy; 

2) przekazują wychowawcy, w sposób przyjęty w klasie, informację o stanie zdrowia dziecka, 

szczególnie o chorobie zakaźnej spowodowanej koronawirusem. Zaleca się zdalne formy 

komunikacji; 

3) nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub jest w 

izolacji w warunkach domowych; 

4) posyłają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych; 

5) stosują się do zaleceń lekarskich, określających czas powrotu dziecka do szkoły po chorobie; 

6) zgodnie z rekomendacją szkoły, zaopatrują dziecko w osłonę nosa i ust (np. maseczkę, 

przyłbicę) oraz przybory szkolne; 

7) regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą 

z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust; 

8) zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania; 

9) zobowiązani są do niezwłocznego odbierania połączeń od pracowników szkoły. 

 

Przesyłamy Państwu także zasady obowiązujące uczniów : 

1) do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 

warunkach domowych; 



 

 

2) uczeń powinien pamiętać o częstym myciu lub dezynfekcji rąk, szczególnie po przyjściu do 

szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety; 

3) powinien pamiętać o zasłanianiu ust i nosa podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu 

dotykania oczu, nosa i ust; 

4) powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce;  

5) nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów; 

6) rekomenduje się założenie osłony nosa i ust (np. maseczkę, przyłbicę) w przestrzeniach 

wspólnych szkoły i na czas przejścia na zajęcia sportowe lub posiłek; 

7) uczeń zobowiązany jest przestrzegać wszelkich zasad bezpieczeństwa obowiązujących w 

szkole (np. nie należy pożyczać przyborów i książek). 

  

Specjalnie dla Państwa i Państwa dzieci utworzyliśmy na stronie internetowej naszej szkoły 

zakładkę SZKOŁA W DOBIE CO VID -19, gdzie zamieszczane będą na bieżąco ważne 

informacje. 

Przypominamy, że działa nadal  Szkolny Oddział Ratunkowy, tak samo jak wcześniej, dostępni 

są szkolni psychologowie i pedagodzy.  

Harmonogram konsultacji z nauczycielami i inne informacje dotyczące pomocy 

psychologiczno -pedagogicznej zostaną przekazane uczniom wkrótce po rozpoznaniu 

aktualnych potrzeb, ze szczególnym naciskiem na wyrównanie szans i przygotowanie do 

egzaminów zewnętrznych. 

Przypominamy o konieczności dostarczenia aktualnego zaświadczenia od lekarza POZ o tym, 

że dziecko jest zdrowe. 

Postaramy się również, aby część kształcenia (zajęcia dodatkowe, zadania domowe, itp.)  

mogła odbywać się za pośrednictwem dobrze już znanej uczniom platformy Teams, żeby 

skrócić czas przebywania dzieci w budynku szkolnym i w ten sposób zmniejszyć ryzyko ich 

zakażenia.  

Prosimy także Państwa o kontaktowanie się z wychowawcami i nauczycielami uczącymi  za 

pośrednictwem e-dziennika lub telefonicznie w zaproponowanych przez poszczególnych 

wychowawców godzinach. 

Informujemy również, że  zajęcia na basenie będą się odbywały od 08.09.2020, a w związku z 

zaleceniami GIS-u pozostałe zajęcia sportowe odbywać się będą, w miarę możliwości,  na 

świeżym powietrzu, więc konieczne jest zaopatrzenie dzieci w dresy. 

Prosimy Państwa o dokonywanie wpłat na wskazane poniżej konta, aby ograniczyć ryzyko 

zakażenia w kontakcie osobistym: 



 

 

- na Uczniowski Klub Sportowy ZSS Człuchów (5 zł miesięcznie) nr konta 84 9326 0006 

0001 4616 2000 0010 

W tytule prosimy dopisać: imię i nazwisko ucznia, klasę oraz w przypadku UKS - dyscyplinę.  

- na Radę Rodziców (nr konta zostanie podany wkrótce) 

Wpłaty na ksero w wysokości 20 zł uczniowie mogą dokonywać osobiście u wychowawcy. 

 

Informujemy także, że sekretariat szkoły będzie dostępny jedynie w wyznaczonych dniach i 

godzinach, dlatego rekomendujemy kontakt online lub telefoniczny. 

 

 Prosimy Państwa, aby dokładnie zapoznać się z istniejącym regulaminem, który widnieje na 

stronie szkoły w zakładce Szkoła w Dobie Covid-19 i do 2 września wypełnić i dostarczyć do  

wychowawców otrzymane ( załącznik) oświadczenie dotyczące zapoznania się i 

bezwzględnego przestrzegania powyższego regulaminu. 

 

UWAGA! 

Zapewne MEN będzie sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać 

wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach. W związku z powyższym 

szczegóły organizacji kształcenia będę przekazywała Państwu za pośrednictwem e-dziennika, 

dlatego proszę o systematyczne odczytywanie wiadomości i monitorowanie postępów w nauce 

Państwa dziecka. 

 

 

                                                                   Pozdrawiamy, wychowawcy klas. 

 

Załączniki:  

Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 

 

Człuchów, dn. ……………………. 
 
………………………………………………………                                                                                             
 
……………………………………………………… 
     (Imię i nazwisko rodziców/ prawnych opiekunów*) 
 
 

OŚWIADCZENIE  RODZICA/PRAWNEGO OPIEKUNA* 
 
  
Ja niżej podpisana/podpisany* oświadczam, że: 
 
 
• Zapoznałem/łam* się z treścią Regulaminu funkcjonowania Zespołu Szkół Sportowych im. 

Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w czasie epidemii koronawirusa SARS- CoV-2 
wywołującego chorobę COVID-19 w związku z koniecznością stosowania podwyższonego 
reżimu sanitarnego, związanego ze stanem epidemicznym w kraju. 

 
 

…….……………………….…………………………… 
     (podpis rodziców/prawnych opiekunów*) 

 
 

• Zobowiązuję się bezwzględnie przestrzegać zasady obowiązującego Regulaminu 
funkcjonowania Zespołu Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie  
w czasie epidemii koronawirusa SARS- CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 
związanego z reżimem sanitarnym, a przede wszystkim wysyłania/przyprowadzania  
do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka bez oznak infekcji dróg oddechowych  
i podwyższonej temperatury. 

 
…….……………………….…………………………… 

     (podpis rodziców/prawnych opiekunów*) 
 

 
• Wyrażam zgodę na  pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przez 

pielęgniarkę szkolną. 
 

…….……………………….…………………………… 
              (podpis rodziców/prawnych opiekunów*) 
 
 



 

 

• W przypadku gdy moje dziecko przejawia niepokojące objawy infekcji dróg oddechowych, 
wyrażam zgodę na odizolowanie go w odrębnym pomieszczeniu  
i niezwłoczne powiadomienie mnie w celu pilnego odebrania dziecka  
ze szkoły - aktualny numer telefonu do kontaktu: …….……………………….…………... 

 
 

…….……………………….…………………………… 
     (podpis rodziców/prawnych opiekunów*) 

 
 
• Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora szkoły o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej dotyczącej koronawirusa SARS- CoV-2 wywołującego chorobę Covid-19  
w moim najbliższym otoczeniu. 

  
 

…….……………………….…………………………… 
     (podpis rodziców/prawnych opiekunów*) 

 
 
• Oświadczam, że jestem w pełni świadoma/y, że pomimo zachowania przez Zespół Szkół 

Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Człuchowie wszelkich standardów  
i wytycznych sanitarnych, istnieje ewentualne ryzyko zakażenia mojego dziecka, jak  
i członków mojej rodziny oraz osób najbliższych koronawirusem SARS- CoV-2 
wywołującym chorobę COVID-19 w związku z posłaniem mojego dziecka do szkoły. 

  
 

…….……………………….…………………………… 
     (podpis rodziców/prawnych opiekunów*) 

 
  
 
 
 
 
 
* niepotrzebne skreślić 
 


