Ludwikowice Kłodzkie, 24.10.2020r.
SZANOWNI RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI
W związku z zapowiedzianymi zmianami regulującymi funkcjonowanie jednostek systemu oświaty
( Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ), oraz po przeprowadzonej rozmowie z rodzicami
/ prawnymi opiekunami, pragnę poinformować, że zgodnie z § 1a ust. 2 w/w rozporządzenia,

zajęcia od 26 października 2020r. będą prowadzone w szkole, w formie stacjonarnej.

Wsłuchując się w Państwa głos, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wybrałam
najbardziej skuteczną formę nauczania dla Waszych dzieci z zachowaniem pełnego reżimu
sanitarnego. Już od 1 września dzieci przebywają w określonych strefach szkolnych, w stałych
salach lekcyjnych. Zajęcia prowadzą stali nauczyciele-wychowawcy. Dzieci dojeżdżające do
szkoły nie mają kontaktu z uczniami mieszkającymi w Domu Pomocy Społecznej.
Grupy rewalidacyjno- wychowawcze są małe ( 4 dzieci ), a w klasach jest maksymalnie 6, 8
dzieci. W miarę warunków pogodowych uczniowie przebywają na świeżym powietrzu,
a zajęcia z wychowania fizycznego w większości prowadzone są na zewnątrz.
Ze względu na stan epidemii musieliśmy zrezygnować z zajęć w Sali Zabaw, na basenie oraz
w Grocie Jodowo- Solnej w Polanicy.
Codziennie od godziny 6.00 rano dwóch pracowników szkoły dezynfekuje wszystkie
pomieszczenia, ciągi komunikacyjne, wietrzy pomieszczenia lekcyjne. Natomiast nauczyciele
oraz terapeuci zostali zobowiązani do rozpoczynania zajęć od godz. 7.30 celem dezynfekcji
swoich sal lekcyjnych ( stolików, krzeseł, komputerów, tablic interaktywnych i wszystkich
używanych w procesie dydaktycznym pomocy ).
Wierzę, że podjęte przez Nas działania zminimalizują ryzyko zachorowania na COVID-19.
Proszę też o przestrzeganie podstawowych zasad ; dzieci z gorączką, katarem, kaszlem nie
są wysyłane do szkoły. Dbajmy wspólnie o dobro naszych dzieci. W przypadku objęcia
kwarantanną członka rodziny, proszę o poinformowanie o tym fakcie dyrektora szkoły, oraz
o nie wysyłanie dziecka do szkoły. Podejmujmy odpowiedzialne decyzje mając na uwadze
bezpieczeństwo i zminimalizowanie stopnia zakażenia COVID-19.

SZANOWNI NAUCZYCIELE
Zgodnie z Rozporządzeniem MEiN zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej prowadzone
są w formie stacjonarnej.
Decyzją dyrektora od 26 października zajęcia w klasach IV– VIII i w szkole Przysposabiającej
do Pracy prowadzone są w formie stacjonarnej.
Zajęcia w grupach rewalidacyjno- wychowawczych i WWR prowadzone jest w formie
stacjonarnej.

