
INFORMACJA DLA RODZICÓW 

Otwarcie szkoły na zajęcia opiekuńcze od 25 maja 2020r. 
Drodzy Rodzice! 

1. Od 25 maja br. otwieramy placówkę na zajęcia opiekuńcze przy uwzględnieniu wytycznych 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz MEN. 

2. W pierwszej kolejności z zajęć  powinny skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają 
możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. 

3. Jednocześnie zwracamy się do Państwa z prośbą o zadeklarowanie konieczności zapewnienia 
opieki dla dziecka. Deklarację należy wysłać przez dziennik internetowy do dyrektora lub drogą 
mailową do sekretariatu szkoły (sekretariat@zso2.edu.gdansk.pl) najpóźniej do godz. 15:00 na 
dzień przed planowanym przyprowadzeniem dziecka do szkoły. Dyrektor upoważni  
pracowników placówki do wpuszczenia dziecka na teren szkoły, brak deklaracji jest 
jednoznaczny z odmową przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńcze. 

4. Przy podejmowaniu decyzji o udziale dziecka w zajęciach opiekuńczych w oddziałach 
przedszkolnych należy pamiętać o licznych trudnościach i niebezpieczeństwach związanych  
z przebiegiem epidemii w naszym kraju. 

5. Rodzic zobowiązany jest podpisać i dostarczyć do szkoły wraz z deklaracją oświadczenie o 
zapoznaniu się ze szkolnymi procedurami zgodnymi z wytycznymi GIS, MZ i MEN. 

Wytyczne sanitarno – epidemiologiczne 

Rodzicu, 

 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi 
istotne informacje o stanie jego zdrowia. 

 Zaopatrz swoje dziecko, jeśli ukończyło 4. rok życia, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas 
drogi do i z placówki. 

 Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
 Nie posyłaj dziecka do przedszkola, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb 
sanitarnych i lekarza. 

 Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy 
zabawek. 

 Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. 
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i 
nie podawać ręki na powitanie. 

 Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, że 
Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 
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