
 
 

 

L. dz.  1906         /BB/2020                                                                      Rudołtowice, 19.10.2020r. 

 

                                             

Szanowni Rodzice, 

 

w związku faktem, iż od 19 października br. w całym kraju wprowadzono nowe obostrzenia 

związane z COVID-19 oraz zgodnie z zaleceniami Sanepidu z dnia 28 września br.  odwołuję  

planowane z Państwem zebrania w trybie dotychczasowych bezpośrednich spotkań.  

Poniżej przedstawiam informacje dotyczące organizacji  roku szkolnego jak również funkcjonowania 

naszej palcówki: 

 

1. Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 

 

01. 09. 2020r.       Rozpoczęcie roku szkolnego  

11. 11. 2020r.      Święto Niepodległości – środa – dzień wolny 

23. 12. 2020r. – 01. 01. 2021r.     Zimowa przerwa świąteczna – dni wolne 

06. 01. 2021r.     Trzech Króli – środa – dzień wolny 

01. 02. 2021r. – 14. 02. 2021r.    Ferie zimowe (Rodzice mogą przywozić dzieci o ile sytuacja 

epidemiologiczna w kraju lub na terenie powiatu pszczyńskiego nie ulegnie pogorszeniu. 

Przyjazd dzieci uzależniony jest od  zaleceń sanepidu dotyczących COVID-19) 

 

01. 04. 2021r. – 06. 04. 2021r.    Wiosenna przerwa świąteczna – dni wolne 

03. 05. 2021r.      Święto Konstytucji 3 Maja – poniedziałek – dzień wolny 

03 06. 2021r.      Boże Ciało – dzień wolny 

04. 06. 2021r.     Dzień wolny  

25. 06. 2021r.     Zakończenie roku szkolnego 2020/2021 

28. 06. 2021r. – 31.08.2021r.  Wakacje 

 (Rodzice będą mogli przywozić dzieci do 30.07.2021, po wcześniejszym zgłoszeniu 

wychowawcy, o ile sytuacja epidemiologiczna w kraju lub na terenie powiatu pszczyńskiego nie 

ulegnie pogorszeniu. Możliwość dowozu dzieci do placówki w ww. okresie wakacyjnym 

uzależniona jest od  zaleceń sanepidu dotyczących COVID-19 ). 

            



 
 

2. Do końca grudnia br. odwołujmy organizację dużych imprez, spotkań. 

3. Przypominamy, iż każdy pierwszy piątek miesiąca jest dniem konsultacji bezpośredniej lub 

telefonicznej. Zachęcamy do korzystania z tej formy wsparcia. Oczywiście w sprawach ważnych, 

nagłych prosimy o kontakt  w każdej chwili.  W przypadku konsultacji bezpośredniej proszę aby 

rodzic miał ubraną maseczkę, rękawiczki. Konsultacja będzie odbywać się na terenie budynku 

administracji. Prosimy rodziców o nie wchodzenie na „zamek”  

4. Prosimy o zgłaszanie wszystkich zmian adresów zamieszkania, telefonów, adresów mailowych 

telefonicznie do Pani Aleksandry Pustelnik  pod nr tel. 32/ 449 05 59  wew. 29 lub mailowo na 

adres: biuro@zameczek.org.pl 

5. Przypominamy, iż na stronie internetowej www.zameczek.org.pl w zakładce aktualności 

zamieszczona jest procedura postępowania w związku z zagrożeniem COVID-19. Mamy nadzieję, 

że każdy z Państwa się już z tą procedurą zapoznał.  

6. Rodziców dzieci dojeżdżających codziennie do naszej placówki prosimy o bieżące dostarczanie 

pampersów, chusteczek nawilżanych oraz ubrań na zmianę.  Powyższe rzeczy prosimy pozostawić 

 u wychowawcy grupy.  

7. Przypominamy, iż istnieje możliwość podawania stałych leków, które zażywają Państwa dzieci, 

ale tylko w przypadku dostarczenia zaświadczenia-zlecenia lekarza, który przepisał lek. Rodziców, 

którzy korzystają z tej formy prosimy o aktualizację tych zaświadczeń-zleceń.  

8. Wszelkie zaświadczenia, które Państwo potrzebujecie wydaje Pani Aleksandra Pustelnik. Prosimy 

o zgłaszanie telefoniczne 32/ 449 05 59 wew. 29 lub mailowo: a.pustelnik@zameczek.org.pl 

9. Proszę wszystkich Rodziców o opłacenie składki 35zł za ubezpieczenie. Numer Polisy 

436000227245 -  Ubezpieczyciel Ergo Hestia. Opłatę należy przelać na konto Ośrodka podane 

 w stopce pisma. 

 

10. Prosimy o regularne opłacanie faktur wystawianych przez Ośrodek z tytułu pobytu i wyżywienia 

dziecka w placówce.  W razie problemów z płatnościami zachęcamy do kontaktu  telefonicznego lub 

mailowego z p. Dorotą Jaskuła pod nr tel. 32/449 05 59  lub d.jaskula@zameczek.org.pl 

 

11. W związku z rezygnacją  Pani Anny D. – członka Grupy Koordynacyjnej działającej jako 

reprezentant  Rady Rodziców, musimy wybrać nową osobę. Wyboru dokonamy przy najbliższym 

spotkaniu. Na ten czas sporządzimy aneks do regulaminu Rady Rodziców, w którym dokonamy 

zapisu, że do czasu wyboru nowego członka, Grupa Koordynacyjna będzie działała w składzie 

dwuosobowym.   

 

Rok 2020 to nadal specyficzny rok ponieważ nikt nie wie co się jeszcze wydarzy. Sytuacja  

epidemiologiczna w naszym kraju oraz powiecie jest coraz trudniejsza. Jako placówka robimy 

wszystko aby dzieci były bezpieczne i mogły kontynuować naukę oraz rehabilitację w formie 

stacjonarnej. Jest to możliwe dzięki odpowiedzialnemu zachowaniu i zaangażowaniu zarówno 

pracowników Ośrodka jak i Państwa, za co serdecznie dziękuję.  

Dzieci  z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne zostały podzielone na 2 główne grupy tj. 

dzieci stacjonarne, które maja zajęcia w głównym budynku  oraz dzieci dojeżdżające, które mają 
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zajęcia w budynkach: arteterapii oraz administracji w 2 pomieszczeniach na parterze jak i I piętrze. 

Podobnie został podzielony personel, który został przypisany na stałe do grup. Wszystkie grupy 

mają, jako pomoc nauczyciela rehabilitanta, który dba o rehabilitację dzieci w poszczególnych 

grupach.  Dodatkowo zostało wydzielone pomieszczenie do hydroterapii. Zakupiliśmy wirówkę 

kończyn dolnych i wirówkę kończyn górnych, z której w wyznaczonych dniach korzystają dzieci. 

Wszystkie pomieszczenia przed jak i po zajęciach są ozonowane. Na bieżąco są dezynfekowane.   

Rozdzielenie dzieci miało na celu zmniejszenie zagrożenia epidemiologicznego.  Dzieci 

stacjonarne wyjeżdżają do szpitali na badania, konsultacje lekarskie lub czasem konieczny jest 

dłuższy pobyt. W momencie przyjęcia dziecka do szpitala są robione testy na COVID-19, ale gdy 

odbieramy dziecko już testów nie ma. Dlatego dziecko zostaje umieszczone w pokoju 

przeznaczonym na „kwarantannę”. Nie mniej jednak kilka osób miało i ma  z nim kontakt.  Dzieci 

dowożone przez przewoźnika, w busie kontaktują się z dziećmi z innych placówek. Dzieci 

dowożone przez rodziców mają kontakt z Państwem jako rodzicami, którzy pracują w różnych 

zakładach pracy i na różnych stanowiskach mających większy lub mniejszy kontakt z ludźmi.  

Dlatego też stworzenie małych grup ze stałym personelem, rozdzielenie dzieci na budynki, ma na 

celu zminimalizowanie zagrożenia które teoretycznie może wystąpić w każdej chwili.   

Jednocześnie zwracam się z prośbą do Państwa jako troskliwych  Rodzice, aby codziennie 

przed wyjazdem dziecka do placówki nadal mierzyć temperaturę i w przypadku podwyższonej 

temperatury pozostawić dziecko w domu. Proszę o przywożenie tylko i wyłącznie zdrowych dzieci. 

Musimy podejmować wspólne działania, aby uchronić wszystkich przed możliwym zakażeniem.  

Proszę również aby w przypadku gdy pojawi się jakiekolwiek zagrożenie związane z 

epidemią, np. skierowanie członka rodziny na testy dot. COVID-19  lub objęcie rodziny 

kwarantanną,  poinformować o tym fakcie  Dyrektora placówki Beatę Brom tel. 668 008 911 lub 

mailowo: dyrektor@zameczek.org.pl, za co z góry bardzo  dziękuję.  

 

Serdecznie  zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego lub mailowego 

 z nauczycielami, terapeutami oraz Dyrekcją.  
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