
Drodzy Rodzice!

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku informuje, że od
dnia 25.05.2020 r.  według wytycznych MZ, MEN i  GIS wznawia  działalność  opiekuńczo-
wychowawczą dla dzieci zadeklarowanych na dzień 21.05.2020r. ( załącznik nr 3) 

 Załącznik nr 3 DEKLARACJA RODZICA – KORZYSTANIE Z ZAJĘĆ OPIEKUŃCZO-
WYCHOWAWCZYCH

Wypełnioną  deklarację  należy  przesłać  e-mailem  sekretariat@sp2.slupsk.pl (skan
deklaracji) lub przekazać informację telefonicznie – sekretariat szkoły tel.59 842 31 41
w dniu 21.05.2020r do godziny 12.00. 

Rodzice zobowiązani  są do zapoznania  się z ustalonymi Procedurami bezpieczeństwa w
Szkole  Podstawowej  nr  2  w  Słupsku  w  związku  z  wystąpieniem  COVID-  19  oraz
wydrukowanie,  wypełnienie  i  dostarczenie  do szkoły  załącznika  nr  1 i  załącznika  nr  2 w
pierwszym dniu pobytu dziecka w szkole.

 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE RODZICA O BRAKU KONTAKTU Z OSOBĄ 
ZARAŻONĄ COVID- 19

 Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE RODZICA- ZAPOZNANIE Z PROCEDURAMI 
BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYMI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 im. 
Tadeusza Kościuszki W SŁUPSKU

Załączniki będą umieszczone na stronie internetowej szkoły www.  sp2.slupsk.pl   
(aktualności).

Najważniejsze informacje na temat funkcjonowania szkoły:

1. Szkoła prowadzi działalność opiekuńczo- wychowawczą. 
2. Szczegółowe godziny pracy szkoły, będą ustalone przez dyrektora, na podstawie 

deklaracji rodziców i ilości zgłoszonych dzieci.
3. Do szkoły przyjęte zostaną dzieci, których rodzice zadeklarowali ich przyjście do 

21.05.2020 r.
4. Ilość przyjmowanych dzieci jest ograniczona i wynika z przepisów MZ i GIS ( 4m2 na 

jednego ucznia, 1,5 odstępu między dziećmi i nauczycielem).
5. Pierwszeństwo w przyjęciu dzieci do szkoły mają rodzice pracujący.
6. Rodzice, którzy nie zadeklarowali przyjścia dziecka do szkoły do 21.05.20r., będą 

mogli to zrobić w przypadku wolnych miejsc, po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły.
7. Liczba dzieci w sali wynosi 9 osób i nauczyciel.
8. W miarę możliwości jedna grupa dzieci będzie przebywała na stałe w wyznaczonej 

sali pod opieką tych samych nauczycieli.
9. Do szkoły nie będą wpuszczane dzieci z objawami wskazującymi na infekcję. Przy 

wejściu do szkoły mierzona będzie dzieciom temperatura (termometr bezdotykowy), 
przez osobę wyznaczoną przez dyrektora placówki.

10. Rodzice będą mogli wchodzić do szkoły tylko w wyznaczonych do tego strefach, 
zabezpieczeni w maseczki i rękawiczki. W przypadku większej ilości rodziców przy 
wejściu do szkoły, zobowiązuje się zachowanie 2 metrowej odległości od siebie.

11. Obowiązkowo przy wejściu do szkoły rodzice odkażają ręce płynem dezynfekującym.

http://www.sp2.slupsk.pl/
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12. W szkole jest wprowadzony reżim sanitarny. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne, 
oraz powierzchnie dotykowe są regularnie myte płynem z detergentem, wszystkie 
pomieszczenia są wietrzone w przerwach zajęć, jeśli jest potrzeba również w ich 
trakcie.

13. W szkole wyznaczono również IZOLATORIUM, które jest uruchamiane w momencie 
zaistnienia podejrzenia zakażenia u dziecka lub pracownika.

14. Uczniowie:
 Przebywając w szkole, nie mogą korzystać z zabawek, klocków, gier 

planszowych.
 Przynoszą do szkoły własne kredki i przybory szkolne, książki, których nie 

użyczają swoim kolegom.
 Siedzą przy stolikach w odległości 1,5 metra od siebie i nauczyciela.

 Unikają kontaktów z innymi dziećmi w trakcie zajęć i zabaw.

 Mają zakaz przynoszenia do szkoły zbędnych rzeczy ( zabawki, gry, pluszaki).

 Przynoszą do szkoły własne napoje i drugie śniadanie.

 Dbają o higienę osobistą (częste mycie rąk według instrukcji, zwłaszcza po 
pobycie na świeżym powietrzu).


