Informacje organizacyjne związane z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021:
1. Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Procedurą Bezpieczeństwa
w Szkole Podstawowej nr 54 im. Juliana Tuwima w Krakowie w trakcie epidemii Covid – 19.
Procedura będzie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.sp54krakow.eu.
2. Zapisy na świetlicę szkolną odbywają się dnia 1 września 2020 r. na boisku szkolnym
(w razie niepogody w przedsionku Alfa przy parkingu).
3. Świetlica szkolna czynna od 2 września 2020 r.
4. Dzieci przyjmowane są na świetlicę po dostarczeniu karty zapisu.
5. W celu zapewnienia optymalnego bezpieczeństwa uczniów prosimy o przemyślane zapisy na
świetlicę.
6. Dzieci niezapisane na świetlicę powinny przychodzić do szkoły bezpośrednio przed
rozpoczęciem lekcji i opuszczać szkołę bezpośrednio po lekcji.
7. Do szkoły przychodzą tylko dzieci zdrowe, nie wykazujące żadnych objawów chorobowych.
8. W związku z zaleceniami epidemiologicznymi Rodzice nie wchodzą na teren szkoły.
9. Wejście do szkoły wyłącznie od ulicy Falistej , z wejścia od strony parkingu mogą korzystać
tylko uczniowie i pracownicy szkoły.
10. Osoby trzecie chcące wejść na teren szkoły muszą:
- założyć maseczkę ochronną zakrywającą nos i usta,
- zdezynfekować ręce,
- poddać się pomiarowi temperatury
- wpisać się na kartę monitoringu wejść do szkoły.
11. Na terenie szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczki ochronnej przez uczniów
i pracowników w przestrzeni wspólnej (korytarze, szatnia, toalety, przedsionki, biblioteka).
12. Rodzic wyposaża ucznia w obowiązkową maseczkę ochronną, najlepiej podpisaną lub
o charakterystycznym wzorze i wielokrotnego użytku.
13. Decyzja w sprawie organizacji obiadów w szkole zapadnie po spotkaniu z Radą Rodziców.
14. Zebrania z Rodzicami odbędą się w następujących terminach:




09.09 - klasy IV – VIII
10.09 - klasy I – III
11.09 – sugerowany termin spotkania Rady Rodziców z
Dyrekcją

----------------------------------------------------------------------------------

odetnij i oddaj wychowawcy

Prosimy o aktualizację numerów telefonów do pilnego kontaktu.
Prosimy o oddanie kartki zwrotnej do wychowawcy klasy najpóźniej do czwartku 03.09.2020 r.
Imię i nazwisko dziecka …………………………………………….

Klasa ……………………

Telefon kontaktowy mama (prawny opiekun)

…………………………………………………..

Telefon kontaktowy tata (prawny opiekun)

…………………………………………………..

