Człuchów, 31.08.2020 r.
Witamy Państwa serdecznie u progu Nowego Roku Szkolnego 2020/2021.
Nadszedł długo oczekiwany czas powrotu do sal lekcyjnych, ławek szkolnych, obiektów
sportowych, a przede wszystkim kontaktu z nauczycielem. Aby jak najdłużej zachować taki
stan rzeczy, wszyscy musimy dostosować się do nowych warunków oraz częściowych
ograniczeń działań szkoły, które zapewnią nam bezpieczeństwo i ochronę przed
rozprzestrzenianiem się COVID-19.
W tej sytuacji powstał Regulamin funkcjonowania Zespołu Szkół Sportowych im.
Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV-2
wywołującego chorobę COVID-19, który dotyczy wszystkich pracowników, uczniów,
rodziców/opiekunów naszej placówki.
Nieraz pokazaliście Państwo, że jesteście odpowiedzialnymi, kreatywnymi i
współpracującymi ze szkołą rodzicami. W dobie pandemii liczymy na wzajemną korelację
działań, które pozwolą zniwelować do minimum ryzyko zachorowań.
Poniżej
przedstawiamy
najważniejsze
rodziców/opiekunów oraz uczniów.
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Zasady obowiązujące 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
(załącznik nr 1);
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) dzieci mogą być przyprowadzane/odbierane do/ze szkoły tylko przez osoby zdrowe, bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych;
4) nie posyłają do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub jest w
izolacji w warunkach domowych;
5) przyprowadzają do szkoły tylko zdrowe dziecko – bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych;
6) stosują się do zaleceń lekarskich, określających czas powrotu dziecka do szkoły po
chorobie;
7) wchodzą do przestrzeni wspólnej szkoły jedynie rodzice/opiekunowie klas 1 SPS,
8) rodzice/opiekunowie starszych uczniów doprowadzają dziecko tylko do drzwi
wejściowych szkoły;
9) uniemożliwiają dziecku przynoszenie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów;
10) zgodnie z rekomendacją szkoły, zaopatrują dziecko w osłonę nosa i ust (np.
maseczkę, przyłbicę) oraz przybory szkolne;

11) 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;
12) zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;
13) zobowiązani są do niezwłocznego odbierania połączeń od pracowników szkoły.

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.
Dlatego bardzo prosimy Państwa, aby dokładnie zapoznać się z istniejącym
regulaminem, który widnieje na stronie szkoły w zakładce Szkoła w Dobie Cowid-19 i
do 2 września wypełnić i dostarczyć do wychowawców otrzymane od nich 1 września
oświadczenie dotyczące zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania powyższego
regulaminu.

Dodatkowe informacje:
-

-

uczeń po przyjściu do szkoły ma możliwość wejścia do klasy od 7.30, gdzie będzie
mógł pod okiem nauczyciela przygotować się do zajęć i odwiesić ubranie wierzchnie
na swój oznaczony imiennie wieszak (unikamy gromadzenia się dzieci na
korytarzach);
dla uczniów klas 4-6 lekcje odbywać się będą w wyznaczonych salach ( z wyjątkiem
zajęć informatyki i wychowania fizycznego);
plan lekcji w załączniku i na e-dzienniku.
podręczniki szkolne oraz ćwiczenia znajdują się w osobistych szafkach uczniów.
UWAGA! Jeżeli macie Państwo życzenie zapisać dziecko na świetlicę, proszę
odesłać na dziennik skan karty zgłoszenia do 31.08.2020 r. do godz. 13.00.
uczniowie uczęszczający na obiady szkolne, będą pod opieką nauczyciela. Każdy
uczeń przed wejściem na stołówkę zobowiązany jest do dezynfekcji rąk.

-

-

-

-

-

-

wychodząc z klasy, np. na obiekt sportowy, do toalety, na obiad czy do biblioteki,
uczeń zobowiązany jest do bezwzględnego noszenia czystej maseczki – maseczki,
które mają dzieci w szkole, powinny być spakowane w woreczku strunowym
podpisanym.
w związku z zaleceniami GIS-u zajęcia sportowe odbywać się będą na świeżym
powietrzu, więc konieczne jest zaopatrzenie dzieci w dresy.
zajęcia na basenie odbywać się będą od 8 września – dzieci przebierają obuwie na
klapki basenowe w klasie i wychodzą zaopatrzone w żel antybakteryjny. Z założenia
wysyłamy do szkoły dzieci zdrowe, więc nie ma uczniów niećwiczących.
jak wcześniej wspomniano w regulaminie, szkoła rekomenduje prócz zaopatrzenia
dzieci w osłony nosa i ust, także w dodatkowe przybory. Stąd też w trosce o
bezpieczeństwo naszych dzieci, każdemu należy przygotować dodatkowy piórnik, w
którym znajdowałby się zestaw niezbędnych przyborów szkolnych: długopis,
ołówek, gumka, temperówka, nożyczki, pędzel, farby akwarelowe, linijka, ekierka,
kątomierz, cyrkiel, kredki, pisaki. Dodatkowo chusteczki nawilżane. Taki zestaw
pozostawałby na stałe w szafce szkolnej, nie będzie możliwości pożyczania
przyborów od nauczyciela lub kolegów z klasy;
przypominamy o konieczności dostarczenia do 2 września zaświadczenia lekarskiego
o dobrym stanie zdrowia (jeżeli minął lub mija termin ważności), oświadczenia o
zapoznaniu się z Regulaminem funkcjonowania Zespołu Szkół Sportowych im.
Polskich Olimpijczyków w Człuchowie w czasie epidemii koronawirusa SARS-CoV2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz wypełnionej i podpisanej umowy użyczenia
podręczników szkolnych (oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem oraz
umowy użyczenia podręczników będą rozdane dzieciom na rozpoczęciu roku
szkolnego).
w razie potrzeby będzie można zamawiać koszulki szkolne. Informację otrzymają
Państwo na e-dziennik.
prosimy o ewentualną aktualizację danych osobowych (zmiana telefonu, adresu, mail
– do 7 września na e-dziennik do wychowawcy);
przypominamy o Rozpoczęciu Roku Szkolnego 2020/2021, które odbędzie się 1
września według ustalonego harmonogramu oraz o zapoznaniu się z informacją na
temat ubezpieczenia, która została Państwu przesłana na e-dziennik od
Przewodniczącej Rady Rodziców.
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 przekażę Państwu
wkrótce;

W razie pytań proszę zwracać się do wychowawcy za pośrednictwem e-dziennika lub w
przypadku spraw pilnych pod wskazany numer telefonu.
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

