Kup, 19 maja 2020 r
Szanowni Państwo

W związku wejściem w życie od dnia 18 maja 2020 r. Rozporządzenia MEN dotyczącego
możliwości prowadzenia zajęć rewalidacyjnych oraz częściowego otwarcia szkół dla klas I – III
i uruchomienia zajęć opiekuńczo – wychowawczych z możliwością elementów prowadzenia zajęć
dydaktycznych na terenie szkoły, proszę o kontakt rodziców, którzy bezwzględnie nie mają
możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dziećmi.
Chęć posłania dziecka do szkoły lub uczestnictwa dziecka w zajęciach rewalidacyjnych proszę
przekazać Dyrektorowi Szkoły do dnia 21.05.2020 do godz. 12.00. tel 774695668, email –
autyzmopole@o2.pl
Biorąc pod uwagę sytuację epidemiczną oraz wszelkie ograniczenia spowodowane występowaniem
COVID-19 apeluję o świadome i rozsądne podjęcie decyzji w tej sprawie.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły Rodzic będzie zobowiązany
złożyć następujące oświadczenia (wzór na stronie www.autyzmopole.pl w zakładce dla Rodziców, do
pobrania):
a) o tym że, uczeń jest zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;
b) o fakcie, że opiekun przyprowadzający dziecko do szkoły jest zdrowy;
c) o tym, że w domu dziecka nie ma osób chorych, przebywających na kwarantannie lub izolacji;
d) że w nagłych sytuacji zawsze można się z nim skontaktować pod wskazanym przez niego
aktualnym numerem telefonu;
e) że dziecko nie przyjmuje/przyjmowało leków obniżających temperaturę ciała;
f) o obowiązku natychmiastowego poinformowania o zmianie stanu faktycznego w zakresie
któregokolwiek z ww. punktów (a-e).
Ponadto Rodzic wysyłający dziecko do szkoły przedstawia Dyrektorowi szkoły pisemną zgodę na
pomiar temperatury ciała dziecka, która będzie dokonywana codziennie oraz w sytuacji, gdy wystąpią
niepokojące objawy chorobowe u dziecka.
W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka, dziecko zostanie
natychmiast odizolowane od grupy, a Rodzic będzie zobowiązany do pilnego odebrania dziecka ze
szkoły.
O podjętej decyzji w sprawie otwarcia szkoły, o prowadzonych metodach nauczania oraz procedurach
będziemy informować na bieżąco. Realizacja podstawy programowej, w dalszym ciągu, następuje
w drodze zdalnego nauczania.
Szczegóły dotyczące wytycznych związanych z organizacją zajęć w szkole (od 25 maja 2020 r.)
znajdziecie Państwo na stronie http://www.kuratorium.opole.pl/wpcontent/uploads/2020/05/wytyczne_gis_mz_i_men_dla_szkol_podstawowych_%E2%80%93_edukacj
a_wczesnoszkolna-1.pdf
Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkół Niepublicznych w Kup
Elżbieta Sobolewska

