
Informacja o umożliwieniu opieki uczniom klas I-III i organizacji konsultacji na terenie szkół podstawowych, dla

których organem prowadzącym jest Gmina Banie.

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 25 maja 2020 r. przywrócono zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością

prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

Utrzymano tym samym obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i 

opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. 

Dyrektor szkoły określi szczegółowy sposób sprawowania opieki, jak i prowadzenia zajęć dydaktycznych dla 

dzieci, które będą przebywać w szkole. Forma zajęć dydaktycznych jest uzależniona od warunków epidemicznych 

panujących na terenie gminy, w której szkoła się znajduje oraz od możliwości spełnienia wytycznych Ministra Zdrowia, 

Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji Narodowej.

Ponadto od 25 maja 2020 r. umożliwiono uczniom klas VIII uczestnictwo na terenie szkoły w 

konsultacjach indywidualnych lub w małych grupach.

Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Ich 

harmonogram i organizację ustali dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

Konsultacje mają charakter dobrowolny dla uczniów i od 25 maja br. są skierowane do tych, którzy już wkrótce 

przystąpią do egzaminów sprawdzających ich wiedzę. 

Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość 

korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. O formie i terminach tych konsultacji rodziców i 

dzieci poinformuje dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę także sytuację epidemiczną na terenie jego gminy.

Więcej na ten temat również tu: www.gov.pl/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych 

Jednocześnie informuję, iż na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Swobnicy, Szkoły Podstawowej im. 

Marii Skłodowskiej – Curie w Baniach oraz Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubanowie dostępna jest 

deklaracja dotycząca uczestnictwa dziecka w zajęciach. Rodzice zainteresowani uczestnictwem dziecka w zajęciach 

proszeni są o jej wypełnienie oraz kontakt telefoniczny z dyrektorami poszczególnych szkół. 

Apelujemy do rodziców dzieci uczęszczających do szkół o przestrzeganie wytycznych GIS, MZ i MEN.

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w 

odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego obszaru z 

zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy 

rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk).

Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Uczniowie do szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

W załączeniu wytyczne GIS, MZ i MEN. 

Wójt Gminy Banie

Arkadiusz Augustyniak  
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