
Ważne  informacje  dla  Rodziców! 

1. Bardzo proszę wszystkich o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa 

zamieszczonymi na stronie naszej szkoły (szkoła i przedszkole) oraz                                

z regulaminem organizacyjnym. Znajomość zasad bezpieczeństwa jest 

obowiązkowa dla wszystkich rodziców i opiekunów. 

2. Proszę zwrócić uwagę na najważniejsze sprawy: 

a) Do szkoły wchodzą tylko dzieci bez rodziców, dotyczy to klas II – VIII. 

Rodzice pozostajecie poza budynkiem szkolnym. Po przyprowadzeniu dziecka 

odprowadzacie je pod odpowiednie drzwi i dalej dziecko już idzie samo. 

Proszę się nie martwić, uczniowie klas II – III świetnie sobie sami radzą.                 

W salach będą już na nich czekać opiekunowie. 

b) Dzieci w okresie adaptacyjnym, czyli klasa I mogą wejść do szkoły z jednym 

rodzicem/opiekunem (rodzice wchodzą na korytarz, nie do sali lekcyjnej                

i tylko w miesiącach wrzesień - październik). 

c) Dzieci z oddziałów przedszkolnych wchodzą do szkoły z jednym 

rodzicem/opiekunem (rodzice wchodzą na korytarz, nie do sali lekcyjnej). 

3. Wszyscy wchodzący do szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk przy wejściach. 

4. Rodzice muszą mieć maseczkę/przyłbicę i jednorazowe rękawiczki. 

5. Na pierwszym spotkaniu z w klasach z dziećmi oraz z rodzicami wszyscy zostaną 

obowiązkowo zapoznani z procedurami bezpieczeństwa, co rodzice muszą 

potwierdzić podpisem na specjalnych listach. 

6. Wszystkich rodziców prosimy o wyrażenie zgody na pomiar temperatury 

termometrem bezdotykowym (na zebraniach z rodzicami w klasach). 

7. Proszę zwrócić uwagę, jakim wejściem wchodzą uczniowie do szkoły: 

a) oddziały przedszkolne i klasa IIIb wchodzą wejściem głównym od                             

ul. Śremskiej, 

b) klasa I wchodzi wejściem od strony boiska jak na salę gimnastyczną, 

c) klasa II i IIIa wchodzą wejściem bocznym (jak dotychczas wszyscy wchodzili 

do szkoły), 

d) klasy V – VIII wchodzą wejściem od strony boiska jak na przerwę 

międzylekcyjną, 

e) odjezdni są kierowani przez nauczyciela do odpowiednich wejść, 

f) PROSIMY O ZACHOWANIE PORZĄDKU, POSUWANIE SIĘ 

POJEDYNCZO W ODPOWIEDNICH ODSTĘPACH, 

DEZYNFEKOWANIE RĄK. 

g) Wszystkie dzieci wchodzą bezpośrednio do klas nie gromadzą się w świetlicy, 

czy na korytarzu szkolnym. 

h) Do świetlicy udają się tylko te dzieci, które są do niej zapisane i z różnych 

przyczyn muszą tam oczekiwać na rozpoczęcie zajęć lekcyjnych. 

i) Na każdych drzwiach widnieje informacja, które klasy wchodzą tym 

wejściem oraz przypomnienie o dezynfekcji rąk. 

j) Przypominamy, że do szkoły wchodzą tylko dzieci, rodzice nie wchodzą do 

budynku szkolnego. 



8. Ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły, w związku z czym 

interesanci/rodzice chcący załatwić sprawy w sekretariacie/kurierzy/poczta – 

wchodzą do szkoły wejściem bocznym w maseczkach/przyłbicach                                  

i w rękawiczkach jednorazowych i oczekują w przestrzeni korytarza przed 

zamkniętymi drzwiami świetlicy szkolnej. Widnieje na drzwiach telefon do 

sekretariatu. Po jego wykonaniu proszę postępować zgodnie z podaną instrukcją. 

9. Osoby nie stosujące zalecenia nr 8, będą wypraszane na zewnątrz. 

10. Na teren szkoły nie przynosimy żadnych rzeczy z zewnątrz. 

11. Prosimy nadal utrzymywać kontakt telefoniczny do sekretariatu 61 287 52 23, 

poprzez maila szkolnego szkola_boguszyn@wp.pl oraz podanego wcześniej              

w okresie nauczania zdalnego i nadal aktywnego maila bezpośrednio do 

dyrektora prace.spboguszyn@interia.pl , nadal aktywne są wcześniej podane 

maile nauczycieli i telefony, które udostępnili. Proszę też szukać informacji na 

stronie szkoły, a także w zakładce nauczanie zdalne, gdzie będą się znajdować 

ogłoszenia bezpośrednio od nauczycieli. 

12. W związku z tzw. szybkim kontaktem z rodzicami, proszę o uaktualnienie swoich 

telefonów i podanie ich wychowawcom. Proszę pamiętać o odbieraniu telefonów 

ze szkoły i niezwłocznym oddzwanianiu. 

13. DO SZKOŁY PRZYCHODZĄ TYLKO DZIECI ZDROWE!!! BEZ KATARU               

I KASZLU, BEZ GORĄCZKI! 

14. Dzieci miejscowe z klas V – VIII przychodzą na lekcje na 5 minut przed 

rozpoczęciem zajęć. Uczniowie przychodzący do szkoły znacznie wcześniej będą 

odsyłani do domów. Ograniczamy liczebność grup świetlicowych. Dzieci 

miejscowe nie korzystają ze świetlicy szkolnej przed i po lekcjach. Po 

zakończeniu lekcji natychmiast udają się do domów.  

15. O zasadach funkcjonowania biblioteki szkolnej poinformujemy w oddzielnym 

komunikacie (zasady omówiono w procedurach). 

16. Uczniowie nie gromadzą się na korytarzu szkolnym. Wszystkie przerwy spędzają 

na boisku szkolnym bez wyjątków! W razie niepogody pozostają w swych klasach 

razem z nauczycielem. 

17. Dzieci z klas I – III wychodzą na przerwy 5 minut po zakończeniu przerwy przez 

starszych uczniów pod opieką swych nauczycieli. 

18. Dzwonki są tylko dla uczniów klas V – VIII. 

19. Po wejściu do szkoły uczniowie udają się od razu do swych sal lekcyjnych. 

20. Na odwozy uczniowie czekają na boisku szkolnym lub w razie niepogody w swych 

salach lekcyjnych.  

21. Uczniowie wchodzą do szkoły pojedynczo z zachowaniem dystansu społecznego  

(z przerw tak samo). 

22. Ustala się inne przerwy dla I i II etapu edukacyjnego (klasy I – III 5 minut po 

zakończeniu przerwy przez klasy V – VIII). 

23. Poszczególne oddziały przedszkolne same ustalają sobie godziny wyjścia.                     

Na placu zabaw może przebywać tylko jedna grupa. 

24. Dzieci korzystają tylko z własnych przyborów szkolnych. Nie pożyczają ich sobie 

nawzajem. 
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25. Wszyscy uczniowie spożywają śniadania w klasach pod opieką nauczycieli. 

26. Obiad jak do tej pory na 2 zmiany, proszę, aby dzieci siadały w swej grupie 

rówieśniczej. 

27. O wszystkich zmianach będziemy informowali na bieżąco. 

 


