
Szanowni Rodzice!  

Od dnia 25 maja 2020r., w Szkole Podstawowej w Stoczku Łukowskim zostaną 
przywrócone zajęcia opiekuńczo - wychowawcze dla uczniów klas I-III oraz konsultacje 
indywidualne i grupowe dla uczniów klas VIII. 

Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w klasach I - III 

Stopniowe uruchamianie pracy Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim nie oznacza 
całkowitego powrotu do stanu przed pandemią i tym samym pełnego funkcjonowania szkoły. 
Umożliwienie zajęć opiekuńczych w klasach I - III wychodzi naprzeciw tym rodzicom, którzy 
chcieliby wrócić do pracy. W dalszym ciągu funkcjonuje nauczanie zdalne. 

W związku z niewielkim zainteresowaniem zajęciami organizowanymi w szkole, od dnia 
25 maja 2020r. zajęcia oraz opieka nad uczniami realizowane będą w godz. 8:00-13:00, 
nie będą przygotowywane obiady. 

Na bieżąco możecie Państwo decydować się na udział dzieci w zajęciach, informując 
o tym fakcie z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem szkołę lub wychowawcę klasy. 
W dalszym ciągu obowiązuje złożenie oświadczeń. 

Poniżej zamieszczamy procedury przyprowadzania dzieci do szkoły.  

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA DZIECI DO SZKOŁY 
• do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów sugerujących 

chorobę zakaźną; 
• uczniowie są do szkoły przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe; 
• jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły; 
• rodzice nie wchodzą do szkoły, dzieci będą przekazywać w przedsionku wejścia 

głównego; 
• jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na zewnątrz na przyjęcie 

dziecka zachowując przepisowe min. 2 metrowe odległości; 
• w drzwiach szkoły dziecko przekazywane jest przez rodzica pracownikowi szkoły; 
• pracownik szkoły zaprowadza dziecko do szatni; 
• przed wejściem do wyznaczonej przez dyrektora sali zajęć dziecko myje ręce; 
• w drodze do i ze szkoły dziecko musi mieć zasłonięte usta i nos, maseczki/osłony 

zapewnia rodzic; 
• w przedsionku szkoły jest umieszczony pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk, 

bezwzględnie należy z niego korzystać; 

 

 

 

 



REGULAMIN DLA RODZICÓW 

• dzieci przyprowadzane są do godz. 7.50, po jej upływie szkoła jest zamknięta, 
następuje dezynfekcja klamek i poręczy; 

• zajęcia wynikające z realizacji podstawy programowej rozpoczynają się o godz. 8:00 
i trwają do godz. 11:30; 

• zajęcia prowadzić będą nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej; 
• o podziale uczniów do poszczególnych grup oraz przydzieleniu nauczyciela 

prowadzącego zajęcia decyduje dyrektor szkoły; 
• przerwy lekcyjne zgodnie z dotychczasowym planem przerw, uczniowie spędzają pod 

nadzorem nauczyciela; 
• od godz. 11:30 prowadzone będą zajęcia opiekuńczo - wychowawcze w świetlicy 

szkolnej dla tych uczniów, których rodzice zgłosili taką potrzebę, najpóźniej do godz. 
16:00, jeżeli jest taka potrzeba ze strony rodziców. 

• zgodnie z wytycznymi MEN w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci tych 
rodziców, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w związku 
z wykonywaną pracą. 

• rodzic deklarujący uczęszczanie dziecka do szkoły składa oświadczenie, że w domu 
nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji oraz zobowiązanie, że w przypadku 
objęcia rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną lub izolacją 
niezwłocznie powiadomi o tym dyrektora szkoły. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie 
zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie przez dziecko z opieki 
w szkole; 

• zakazuje się przyprowadzać do przedszkola dzieci zakatarzone, kaszlące, 
z podwyższoną temperaturą; 

• wyznaczony pracownik sprawdza temperaturę każdego dziecka, jeśli zaistnieje taka 
konieczność w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych; 

• jeśli temperatura będzie wyższa niż 37 stopni i dodatkowo dziecko manifestuje 
niepokojące objawy chorobowe, rodzic zabiera je do domu; 

• jeśli w trakcie pobytu w szkole dziecko będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból, to 
zostanie odizolowane i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Ponownie może 
dziecko przyprowadzić wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że 
dziecko jest zdrowe; 

• uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkołach niepotrzebnych przedmiotów; 

Załączniki do wypełnienia przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły poniżej. 
Wypełnione załączniki można przesłać drogą mailową: szkola@stoczek-lukowski.pl, lub 
przekazać w formie papierowej poprzez skrzynkę pocztową na budynku Szkoły pl. St. 
Wielgoska 5. 
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Organizacja konsultacji z uczniami klas VIII. 

Od dnia 25 maja 2020 r. uczniowie klas ósmych Szkoły Podstawowej w Stoczku Łukowskim 
mogą uczestniczyć na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach. 
Konsultacje mają charakter dobrowolny i skierowane są do tych, którzy już wkrótce 
przystąpią do egzaminu sprawdzającego wiedzę. Konsultacje mają również umożliwi ć 
uczniom poprawę oceny na potrzeby klasyfikacji rocznej. 

 Harmonogram konsultacji zostanie przekazany zainteresowanym uczniom przez 
dziennik elektroniczny. 

Uczniu, 

 Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 
harmonogramem. 

 Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować 
się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio 
wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

 Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł 
ich pożyczać od innych uczniów. 

 W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. 

 Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania 
zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 

 Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

 Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki 
na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

 Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

 Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, 
w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 
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