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Instrukcja postępowania dla rodzica ucznia edukacji wczesnoszkolnej 

 

 Rodzic zapoznaje się z Procedurą bezpieczeństwa ZSO nr im. KEN w Puławach; 

 Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze odbywać się będą: 

 I grupa – klasa 1a,1b sale 57,58; 

 II grupa – klasa 2a, 2b, 3a sale 61,52. 

 Do dn. 21.05.2020 r. (czwartek), do godziny 1900,  rodzic dostarcza do budynku szkoły 

wypełnione dokumenty:  

1. Deklarację korzystania ucznia z zajęć opiekuńczo-wychowawczych  

z określeniem czasu pobytu i spożywania obiadu w szkole; 

2. Oświadczenie rodziców - Załącznik nr 1A ;  

3. Deklaracja rodzica - Załącznik nr 2A ;  

4. Kwestionariusz oceny ryzyka epidemiologicznego - Załącznik nr 2; 

5. Informacja o ochronie danych osobowych. 

 Szkoła zapewnia dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej napoje (woda, kompot)  

i chusteczki higieniczne. 

 Drugie śniadanie należy zapakować dziecku szczelnie do pudełeczka  

lub do zamykanego woreczka. 

 W dn. 22.05.2020 r. (piątek) należy dokonać przelewem opłaty za obiady.  

Koszt jednostkowy obiadu wynosi 3,80. 

 Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w dniach 8 -10 czerwca oraz 16 -18 czerwca 

2020 r., ze względu na przeprowadzane egzaminy zewnętrzne odbywać się będą 

tylko zdalnie, na  terenie placówki nie będzie żadnych zajęć. 
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Instrukcja postępowania dla rodzica/ucznia i ucznia pełnoletniego. 

 

 Uczeń pełnoletni, rodzic i uczeń zapoznaje się z Procedurą bezpieczeństwa  

ZSO nr 1 im. KEN w Puławach; 

 Zajęcia konsultacji indywidualnych, rewalidacyjne odbywać się będą  

w wyznaczonych salach i o określonej przez nauczyciela godzinie; 

 Rodzic/uczeń zgłasza wychowawcy potrzebę konsultacji z dwudniowym  

wyprzedzeniem; 

 Uczeń przychodząc na konsultacje lub zajęcia rewalidacyjne do szkoły dostarcza 

wypełnione dokumenty:  

1. Oświadczenie rodziców -Załącznik nr 1A   lub 1B- uczeń pełnoletni  

2. -Deklaracja rodzica - Załącznik nr 2A, 2 B – uczeń pełnoletni 

3. Informacja o ochronie danych osobowych 

 Dokumenty należy przekazać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia. 

 


