
Drodzy rodzice, 
 
wszystkie szkoły podstawowe w Nadrenii Północnej-Westfalii otrzymały wiadomość 
e-mail z Ministerstwa Szkolnictwa i Edukacji, dotyczącą wznowienia nauczania  w 
czwartej klasie od 4 maja 2020 r. Odbędzie się ono w zredukowanej formie i w 
mniejszych grupach edukacyjnych. 
 
Aby móc spełnić konieczne wymogi w zakresie ochrony przed infekcją, prosimy o 
pomoc. 
Przeczytajcie Państwo i przedyskutujcie  ze swoimi dziećmi zasady postępowania, 
które zostały ustalone dla szkół podstawowych w Krefeld i  poinstruujcie  swoje 
dzieci, aby przestrzegały tych zasad. 
 
- Należy kontaktować się telefonicznie z sekretariatem szkoły we wszystkich 
sprawach w godzinach otwarcia. 
 
- Stan zdrowia dziecka musi być codziennie kontrolowany. Jeśli wystąpi podejrzenie  
zachorowania, nie wolno wysyłać dziecka  do szkoły. Jeśli istnieje podejrzenie 
choroby szkoła ma prawo zażądać natychmiastowego  odebrania  dziecka, 
 
- Maski nie są obowiązkowe, ale można je nosić. 
 
- Zasada zachowania  odległości co najmniej 1,5 m pomiędzy osobami obowiązuje w 
całym budynku na podwórku szkolnym. 
 
- Należy przećwiczyć  z dzieckiem prawidłowe mycie rąk (patrz zalecenie). 
 
- Dzieci myją ręce po wejściu na zajęcia, po skorzystaniu z toalety, po przerwie, 
przed i po jedzeniu. 
 
- Proszę uczulić dziecko, aby  rękami nie dotykało  twarzy. 
 
- Należy przećwiczyć  z dzieckiem, jak prawidłowo  kaszleć i kichać. 
 
- Tylko jedna osoba może wejść do toalety. Po skorzystaniu z toalety należy umyć 
ręce. 
 
- Dziecko może korzystać wyłącznie z wyznaczonych wejść i wyjść. 
 
- Na korytarzach należy przestrzegać kierunku poruszania się  wskazanego 
strzałkami i przestrzegać znaków. 
 
- Do budynku szkoły można wejść tylko w godzinach określonych w planie lekcji. 
Uczniowie wchodzą i wychodzą z budynku, zachowując minimalną odległość. 
 
- Przerwy na boisku szkolnym będą się odbywały w ściśle  wyznaczonym czasie.  
 
- Przerwa na śniadanie odbywa się tylko w klasie. Jedzenie i picie  nie będą 
dozwolone na boisku szkolnym. 
 
- Uczniowie siadają w klasie na przydzielonym im  miejscu. 



 
- Kurtki będą  zawieszane na krześle. 
 
- Obuwie nie będzie  zmieniane. 
 
- Nie można wymieniać między sobą materiałow  i przyborów  szkolnych. 
 
- W szkole nie będzie ani owoców  ani mleka. Uczniowie przynoszą wystarczającą 
ilość jedzenia i picia z domu. 
 
 
 
 
 
Jeśli nie podacie Państwo aktualnego numeru telefonu lub okaże się, że nie można 
się z nikim pod tym numerem skontaktować,  dziecko zostanie wykluczone z zajęć. 
 
 
 
Numer telefonu, pod którym można się w każdej chwili z Państwem skontaktować : 
___________________________ 
 
 
 
Tych zasad należy koniecznie przestrzegać. Jeśli dziecko świadomie naruszy te 
zasady, zostanie natychmiast wykluczone z zajęć i musi zostać odebrane. 
 
 
Ja / my omawialiśmy zasady z moim / naszym dzieckiem i ja / my zobowiązujemy się 
do przestrzegania zasad. 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Imię dziecka, klasa                                         Podpis opiekuna prawnego 
 
 
 
 
Liczymy na wyrozumiałość dla tych przepisów,bo tylko w ten sposób możemy 
uchronić Ciebie i Twoją  rodzinę. Dziękuję za wsparcie! Razem jesteśmy silni! 
 
 
 
 
 
 


