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Szanowni Rodzice! Prosimy o zapoznanie się z podstawowymi zmianami w organizacji pracy KSOS, 
ograniczeniami dotyczącymi liczby dzieci mogących korzystać z usług naszej placówki wynikającymi z 
wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej 
oraz podyktowane warunkami lokalowymi i sanitarnymi naszej placówki. 
W celu zgłoszenia dziecka na zajęcia w KSOS w czasie epidemii COVID-19 należy zapoznać się ze 
szczegółowymi procedurami oraz zasadami postępowania (załączniki). Jeżeli je akceptujesz, to wypełnij  

• OŚWIADCZENIE RODZICA (załącznik nr 1) 

• WNIOSEK ZGŁOSZENIA DZIECKA (załącznik nr 2) 

 i pilnie odeślij na odpowiedni adres mailowy do instruktora prowadzącego: 
• Badminton - Małgorzata Majerska            - malgorzata.majerska@ksos.pl 

• Brydż  - Mirosław Tomana  - miroslaw.tomana@ksos.pl 

• Szachy - Jan Kusina   - jan.kusina@ksos.pl 

• Tenis Stołowy - Tadeusz Kanas  - tadeusz.kanas@ksos.pl 

• Tenis Stołowy  -          Filip Utylski                              - filip.utylski@ksos.pl    

• Tenis Ziemny   - Monika Pietruczuk  - monika.pietruczuk@ksos.pl 

Wnioski zostaną zweryfikowane dzień przed konkretnymi zajęciami, zgodnie z wytycznymi i kryteriami 
zawartymi we wniosku. Wniosek obowiązuje do końca roku szkolnego. 
W przypadku większej liczby chętnych, decyduje kolejność zgłoszeń, a zajęcia w tej grupie będą odbywały 
się rotacyjnie (w jednym tygodniu jedna grupa, a w drugim kolejni podopieczni, którzy zapisali się później 
i tak na zmianę). 

Rodzice zostaną poinformowani o wynikach weryfikacji mailowo. 
Drzwi wejściowe do placówek zostaną otwarte na 10 min przed godziną rozpoczęcia zajęć. 
 

Najważniejsze zmiany w funkcjonowaniu placówki - DZIAŁ REKREACJI I SPORTU 

• Rodzic lub opiekun przyprowadzający dziecko musi mieć maseczkę i rękawiczki jednorazowe. 
• Na terenie ośrodka i podczas zajęć dzieci nie muszą nosić maseczek. 
• Rodzice mogą wchodzić (nie przebywać) z dziećmi wyłącznie do wyznaczonej przestrzeni w 

KSOS, jeden rodzic z dzieckiem z zachowaniem dystansu 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, 
przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk). 

• Nauczyciel prowadzący odbiera dziecko od rodziców 5 min od rozpoczęcia planowych zajęć. 
• Godziny zajęć zgodne z dotychczasowym zapisem na zajęcia. 
• Szatnie wewnętrzne będą udostępnione w ograniczonym zakresie – tak, by zachować bezpieczną 

odległość 2 m od siebie np. co 2 - 3 szafka. Zalecane przybycie na zajęcia w stosownym stroju sportowym. 

• Ze względów bezpieczeństwa i konieczności dezynfekcji pomieszczeń po każdych zajęciach, będą one 

trwały odpowiednio 35 min lub 80 min. 

• Po zakończonych zajęciach, nauczyciel odprowadza dziecko do wejścia głównego lub wejścia do hali 

tenisowej i przekazuje bezpośrednio rodzicom lub opiekunom prawnym. 

• Uczestnik nie może przynosić na zajęcia telefonu komórkowego. 

• Zostanie uruchomiona taka ilość grup, na które pozwoli organizacja pracy KSOS uwzględniająca wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego (4 m2 na osobę w sali - z wyłączeniem sprzętów). 

• Sale zostaną przygotowane ściśle z wytycznymi sanitarno-higienicznymi. 

Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy KSOS 
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