OGŁOSZENIE
DYREKTORA
ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KODNIU
Szanowni Rodzice, Opiekunowie Prawni, Uczniowie

Od poniedziałku 25 maja 2020 roku uruchamiamy w naszej szkole zajęcia
opiekuńczo–wychowawcze
z
elementami
zajęć
dydaktycznych.
Prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi procedurami, instrukcją wejścia
do szkoły oraz o wypełnieniem deklaracji i oświadczenia (znajdujące się w
sekretariacie ZPO w Kodniu lub dostępnej na stronie internetowej placówki) i
dostarczenie powyższych dokumentów w poniedziałek.
Bardzo prosimy o przeprowadzenie z dzieckiem rozmowy na temat
zachowywania się w tej dla wszystkich trudnej i niebezpiecznej sytuacji. Prosimy
przypomnieć dziecku, że należy często i dokładnie myć ręce, że powinny
zachowywać bezpieczną odległość od Pani, kolegów, koleżanek, i że powinny w
odpowiedni sposób zasłaniać nos i usta w czasie kichania czy kaszlu.
Bardzo prosimy o wyposażenie dziecka w picie i kanapki, ponieważ stołówka
szkolna będzie funkcjonowała od wtorku (26 maja).
Uczniowie, którzy w poniedziałek przyjdą do szkoły muszą mieć ze sobą
plecaki z książkami, ćwiczeniami i przyborami szkolnymi, ponieważ będą
prowadzone zajęcia z elementami dydaktyki.
Szkoła od poniedziałku – 25 maja, będzie funkcjonowała od godziny 7:00 do
godziny 13:15. W tym czasie zorganizowane zostaną zajęcia opiekuńczo–
wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych oraz opieka nad dziećmi
dojeżdżającymi od godz. 7:00 do 13:15.
Od poniedziałku – 25.05. do szkoły przyjęcie zostaną uczniowie, których
rodzice w rozmowie z wychowawcami wyrazili zgodę na udział dzieci w zajęciach.
Rodzice mogą zadeklarować udział dziecka z klas 1-3 w zajęciach na trzy dni
robocze przed przyjściem dziecka do szkoły.
Dowożenie będzie się odbywało w oparciu o harmonogram zamieszony na stronie
internetowej placówki. Dzieci dojeżdżające do szkoły przed i po zajęciach będą cały
czas pod opieką nauczycieli.
Od poniedziałku 25 maja 2020 roku uruchamiamy w naszej szkole również
konsultacje dla uczniów klas ósmych. Konsultacje z nauczycielami będą się
odbywały od 8:00 do 11:30 zgodnie z harmonogramem zamieszonym na stronie
internetowej placówki.
Wszystkie informacje, w tym harmonogram zajęć, harmonogram konsultacji,
deklaracje uczestnictwa oraz procedury bezpieczeństwa znajdują się na stronie
internetowej placówki: zpokoden.pl
Jacek Malarski
dyrektor ZPO w Kodniu

