
 
Drodzy Rodzice 
 

Ministerstwo Edukacji, podjęło decyzję o uruchomieniu placówek oświatowych.        
Próbę przywrócenia normalności szkoły rozpoczynają w zakresie zajęć opiekuńczych nad          
uczniami klas 1-3. Musimy jednak pamiętać, że jest to PRÓBA powrotu do szkół i żadna               
placówka nie powraca do normalnego funkcjonowania. 

Obecnie w porozumieniu z organem prowadzącym oraz inspektorem bhp         
przygotowuję szkołę do otwarcia. Minister wyznaczył datę 25 maja jako termin rozpoczęcia            
zajęć opiekuńczych z elementami pracy dydaktycznej w ramach sprawowanej         
opieki na terenie szkoły. Należy jednak podkreślić, że nie jest to powrót do normalnych              
zajęć lekcyjnych. 

Według wskazań Ministra Edukacji Narodowej głównym zadaniem szkół będzie         
zapewnienie opieki uczniom klas 1-3, których rodzice aktualnie pracują. Na ten czas            
w naszej szkole wprowadzone zostaną nowe zasady organizacji pracy opracowane w           
oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące        
profilaktyki zarażeń COVID-19, do których wszyscy musimy się dostosować. Zmiany w           
zakresie organizacji pracy placówek będą wprowadzane zgodnie z wytycznymi         
rozporządzenia MEN oraz związanymi z działaniami mającymi na celu łagodzenie          
obostrzeń. Po publikacji ww. przepisów dedykowanych szkołom (obecnie opublikowane         
przepisy dotyczą wyłącznie żłobków i placówek przedszkolnych), będzie można         
opracować wewnętrzne zasady ochrony dzieci i organizacji pracy nauczycieli i personelu           
pomocniczego. 

Zwracamy Państwa uwagę na zalecenia Ministra Zdrowia oraz wypowiedź Pana          
Premiera, że otwarcie szkół jest dedykowane dzieciom rodziców, którzy nie mogą           
zapewnić dzieciom opieki z racji wykonywanych obowiązków zawodowych.        
Jednakże trzeba brać pod uwagę zagrożenie epidemiologiczne wynikające z przebywania          
ww. wspólnej przestrzeni większej ilości dzieci. 

Aktualnie wychowawcy zbiorą informacje - kto z Państwa nie jest w stanie pogodzić             
pracy z opieką nad dziećmi. Na podstawie tych danych i deklarowanego czasu pobytu             
dzieci w szkole, stworzony zostanie przydział do grup opiekuńczych i harmonogram pracy            
zespołów oraz nauczycieli realizujących opiekę. W zależności od ilości zgłoszonych dzieci           
podjęta zostanie też decyzja o uruchomieniu żywienia podczas pobytu w szkole. 

Ponadto Minister Edukacji zaplanował od 18 maja możliwość realizacji zajęć          
rewalidacyjnych przysługujących dzieciom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia        
specjalnego. Są to zajęcia dodatkowe, a ich realizacja będzie również zależała od            
spełnienia reżimu sanitarnego określonego przez odpowiednie organy. Wychowawcy        
i nauczyciele rewalidacji będą zbierać deklaracje od Państwa, aby ocenić ile dzieci weźmie             
udział w zajęciach. Sytuacja ta wymusi na nas ułożenie zupełnie nowej organizacji pracy             
szkoły, planu zajęć rewalidacyjnych i nauczycieli tak, by zminimalizować ilość osób na            
terenie szkoły i udostępnić gabinety specjalistyczne. Należy nadmienić, że uczniowie klas           
4-8 nie będą objęci opieką świetlicy w czasie oczekiwania na zajęcia rewalidacyjne.            
Dopiero po ułożeniu nowego planu zajęć rewalidacyjnych i zapewnieniu bezpieczeństwa          
dzieciom i nauczycielom będzie możliwa ich realizacja.  

W kolejnych dniach, jeszcze przed otwarciem szkoły zostaniecie Państwo         
zapoznani ze zmianami organizacyjnymi, procedurami i wytycznymi dotyczącymi        
bezpieczeństwa dziecka w szkole. Rodzice, którzy nie są zainteresowani oddaniem          
dziecka do szkoły w tym czasie proszeni są o pisemną deklarację drogą elektroniczną na              
adres swojego wychowawcy klasy. 
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