Machowa,18 maja 2020 r.

KOMUNIKAT!
Szanowni Rodzice

Od 25 maja 2020 r. na podstawie Rozporządzeń MEN może być uruchomiona opieka dla
dzieci z oddziału przedszkolnego/oddziałów przedszkolnych (jeśli rodzic nie ma możliwości
zapewnienia opieki w domu); chęć uczestnictwa w zajęciach opiekuńczych zgłasza rodzic
telefonicznie do sekretariatu szkoły do dnia 20.05. 2020 r.
Przy zgłoszeniu wymagane są dokumenty:
- wniosek rodzica (zał. 1),
- oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do placówki
wychowania przedszkolnego (zał. 2),
- oświadczenie o zatrudnieniu w czasie epidemii COVID-19 (zał. 3).
Dokumenty
Należy

będą

dostarczyć

opublikowane
je

w

na

wersji

stronie

szkoły,

papierowej

lub

po

20

elektronicznej

maja

2020r.

na

adres:

zamachowa@poczta.onet.pl
Przekazuję ponadto

informacje ogłoszone przez MEN na temat zmian w szkołach

w kolejnych tygodniach:
1. Od 18 maja 2020 r. uczniowie posiadający orzeczenie z poradni mogą odbywać zajęcia
rewalidacyjne i inne na terenie szkoły; chęć takiego uczestnictwa należy zgłosić telefonicznie
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia lub wychowawcy (wymagana jest pisemna zgoda
rodziców).
2. Od 25 maja 2020 r. przywraca się możliwość organizacji

zajęć opiekuńczo-

wychowawczych (świetlica) dla uczniów klas I-III z możliwością zajęć dydaktycznych; chęć
takiego uczestnictwa należy zgłosić telefonicznie wychowawcy klasy (wymagana jest
pisemna zgoda rodziców).
3. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klasy VIII będą mogli skorzystać z konsultacji z
nauczycielami na terenie szkoły; uczeń powinien zgłosić chęć uczestnictwa wychowawcy;
( wymagana jest pisemna zgoda rodziców).
4. Od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas będą mogli skorzystać z konsultacji z
nauczycielami na terenie szkoły; uczeń powinien zgłosić chęć uczestnictwa wychowawcy
klasy (wymagana jest pisemna zgoda rodziców).

Chęć uczestnictwa w zajęciach i konsultacjach w/w należy zgłaszać w terminie do
20.05.2020r. do godziny 12:00.
Z harmonogramem konsultacji ustalonym w zależności od zgłoszonych potrzeb zostaną
Państwo zapoznani w przyszłym tygodniu.
Szanowni Rodzice wszystkie formularze oświadczeń i zgód wymagane by dziecko wzięło
udział w zajęciach czy konsultacjach na terenie szkoły zostaną opublikowane na stronie
szkoły po 20 maja 2020r. Proszę w razie zgłoszenia o pobranie dokumentu, uzupełnienie
i dostarczenie do szkoły.
Wszystkie zajęcia będą prowadzone z zachowaniem ścisłych zasad sanitarnych.
Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa i przy zachowaniu szczególnych środków ostrożności
w trosce o bezpieczeństwo Waszych dzieci , Nauczycieli i Pracowników szkoły.
Z procedurami również zostaniecie Państwo zapoznani w przeszłym tygodniu. Informuję
również, że nadal będzie obowiązywało tzw. kształcenie na odległość w formie wcześniej
ustalonej.

Pozdrawiam
Krystyna Niemiec

