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Od 18.05.2020 r. Szkoła Podstawowa im. J. Brzechwy w 

Łęknicy wznawia swoją działalność w ograniczonym zakresie.  

1.Od 18.05.2020r. uruchomione zostały zajęcia rewalidacyjne 

dla uczniów zgłoszonych przez rodziców według ustalonego 

harmonogramu, są dobrowolne dla ucznia. 

2.Od 25.05.2020r.uczniowie klas VIII będą mieli możliwość 

korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich 

przedmiotów , w szczególności z tych , z których od 16 do 18 

czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Konsultacje będą 

się odbywały według ustalonego harmonogramu, są 

dobrowolne dla ucznia. 

3.Od 25.05.2020r. będą organizowane zajęcia opiekuńczo- 

wychowawcze dla uczniów klas I- III , w pierwszej kolejności 

dla dzieci, których oboje rodzice pracują i nie mają 

możliwości sprawowania nad nimi opieki .Świetlica będzie 

czynna w godzinach od 8.00 do 16.00.  

4.Od 1.06.2020r.uczniowie klas IV-VII będą mieli możliwość 

korzystania z konsultacji na terenie szkoły  ze wszystkich 

przedmiotów według  ustalonego harmonogramu. Konsultacje 

są dobrowolne dla ucznia. 

5. Liczba uczestniczących w danych zajęciach może wynosić 

maksymalnie12 dzieci. 

5.Rodzice uczniów klas I-III odprowadzają dzieci do drzwi 

wejściowych szkoły, gdzie mierzona jest temperatura 

dzieciom, rodzicom i przeprowadzany jest krótki wywiad na 

temat zdrowia dziecka. 

6.W przypadku  temperatury  37°C  i wyższej  u  dziecka oraz 

w przypadku oznak objawów chorobowych ( katar, kaszel…) 

nie zostanie ono przyjęte do świetlicy szkolnej . 
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7.  Uczniom klas IV – VIII przy wejściu do szkoły mierzona 

jest temperatura, w przypadku  temperatury  37°C  i wyższej  

oraz w przypadku oznak objawów chorobowych ( katar, 

kaszel…) nie będą oni mogli uczestniczyć w zajęciach na 

terenie szkoły. 

8.Każdy rodzic, który po raz pierwszy, po przerwie, 

przyprowadza dziecko do szkoły podpisuje specjalne 

Oświadczenie – dotyczy klas I- III lub Zgodę na pomiar 

temperatury – dotyczy klas IV - VIII ( treść na stronie 

internetowej zspleknica.info). 

 9.Procedura  Bezpieczeństwa  w  związku z wystąpieniem 

COVID-19 jest dostępna na stronie internetowej 

zspleknica.info, na BIP oraz na tablicach informacyjnych w 

szkole. 

Najważniejsze informacje związane z bezpieczeństwem 

zostały wywieszone na drzwiach wejściowych do budynku 

szkoły. 

                                            Sławomira Marszałek 

                                            Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych  w Łęknicy 


