
ZSO Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rumi 

Informacja o funkcjonowania szkoły w okresie od dnia 25 maja 2020 r.  
dot. 

 zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III,  

 konsultacji dla uczniów klas VIII 

 konsultacji dla uczniów z pozostałych klas od 1 czerwca br.  
 

Szanowni Rodzice, Opiekunowie, Uczniowie, 

informuję, że na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 maja 2020 r. 

przedłuża się ograniczenie w funkcjonowaniu szkoły do dnia 7 czerwca 2020 r. Szkoła nadal 

prowadzić będzie nauczanie zdalne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ogranicza się 

wejście do placówki. Szkoła czynna będzie w godzinach 8
00

 – 16
00

 w rygorystycznym reżimie 

sanitarnym. 

Dla uczniów klas I – III:  

W czasie pandemii pierwszeństwo w przyjęciu do szkoły mają dzieci pracowników systemu 

ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

oraz pracujący rodzice samotnie wychowujący dziecko. 

Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego ogranicza 

się liczbę miejsc w szkole. Szczegółowa organizacja pracy szkoły zależy od liczby 

zgłoszonych i przyjętych dzieci. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor 

szkoły. 

Dla wszystkich uczniów szkoły: 

Druki wniosków i oświadczeń można pobrać ze strony internetowej placówki w zakładce  

„ZSO – KORONAWIRUS” lub w sekretariacie szkoły. Wypełnione dokumenty należy złożyć 

najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka do szkoły, umieścić w specjalnie przygotowanej 

do tego opisanej skrzynce, która znajduje się w tzw. „śluzie” przy wejściu do szkoły. 

  

W celu odpowiedniego przygotowania szkoły, proszę z  wyprzedzeniem potwierdzić złożenie 

wniosku, poprzez krótką informacją na adres e-mail: zso-koronawirus@rumia.edu.pl  
 

Przygotowaliśmy sale zajęć, usunęliśmy przedmioty i sprzęt, których nie można skutecznie 

dezynfekować. W szkole nie funkcjonuje stołówka, należy zaopatrzyć dziecko we własny 

pojemnik z wodą (napojem) oraz suchy prowiant. 

Wszyscy Rodzice zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania procedur 

umieszczonych na stronie szkoły. 

Proszę wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce  

i dlaczego zostały wprowadzone. Zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa  

i ust podczas drogi do i ze szkoły. 
 

Informuję, że pomimo przestrzeganych w placówce procedur bezpieczeństwa oraz stosowania 

środków ochronnych, może dojść do zakażenia dziecka koronawirusem COVID-19,  

a także przeniesienia zakażenia na inne osoby, w tym członków najbliższej rodziny. 

Zapewniam, że zrobimy wszystko, aby taka sytuacja nie miała miejsca. 

Z wyrazami szacunku 

Lucyna Oglęcka dyrektor  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi 

mailto:zso-koronawirus@rumia.edu.pl

