INFORMACJA DLA RODZICÓW / OPIEKUNÓW PRAWNYCH

Zadania rodziców wychowanków przebywających w placówce w roku szkolnym 2021 / 2022,
wynikających ze współpracy z dyrekcją i wychowawcami ZPO-W w Jarosławiu.
Do szczególnych zadań i obowiązków rodziców bądź opiekunów prawnych w okresie epidemii
COVID-19 należy:






Dbałość o zdrowie dziecka – wnikliwe obserwowanie i monitoring stanu zdrowia oraz
pojawiających się wszelkich zmian chorobowych w postaci: podwyższonej temperatury,
kaszlu, bólów mięśniowych, nudności, wymiotów czy biegunki,
Wysyłanie do Bursy tylko i wyłącznie dzieci zdrowych bez jakichkolwiek zmian chorobowych
w postaci wyżej opisanych,
Wyposażenie dziecka w środki ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki jednorazowe,
a także ewentualnie w mydło antybakteryjne czy płyn dezynfekujący)
Stały kontakt z dyrekcją i wychowawcami Bursy (kontakt telefoniczny i mailowy przy użyciu
poczty elektronicznej), w sytuacji wystąpienia u dziecka, któregoś z objawów chorobowych
(tych wymienionych powyżej) podczas pobytu w placówce, rodzic jest obowiązany do pilnego
(niezwłocznego) osobistego odebrania dziecka z Bursy i zapewnienia mu opieki lekarskiej
(leczenia) zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Do zadań rodziców należy:













obowiązkowe, systematyczne uczestnictwo w spotkaniach (kontaktach) z dyrekcją wychowawcami grupy wychowawczej (kontakt telefoniczny, listowny i mailowy przy użyciu poczty
elektronicznej);
przynajmniej raz w miesiącu kontakt z wicedyrektorem lub wychowawcą grupy (dotyczy to
w szczególności rodziców uczniów z problemami dydaktycznymi, zdrowotnymi, sprawującymi
trudności wychowawcze np. nierealizowanie obowiązków szkolnych; wagary, słabe wyniki
edukacyjne);
usprawiedliwianie nieobecności w placówce w ustalonym przez wychowawcę terminie i we
wskazanej formie;
w przypadku długotrwałej choroby dziecka powiadomienie o tym fakcie wicedyrektora lub
wychowawcę grupy;
współpraca z Dyrekcją Zespołu i wychowawcami w celu podejmowanie ustalonych wspólnie
zadań;
dostarczanie do wychowawcy grupy stosownych dokumentów lub informacji o: opiniach,
orzeczeniach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej poradni, zaświadczeń
lekarskich, itp.;
udział rodziców w spotkaniach Zespołu do spraw pomocy pedagogicznej, szczególnie
w sytuacji występowania specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia, w przypadku posiadania
przez wychowanka orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub występowania innych
poważnych problemów;
wspomaganie procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego placówki poprzez:
wdrażanie swoich dzieci do samodzielnej pracy umysłowej w domu, bieżącą kontrolę zadań
domowych;









systematyczna analiza postępów dziecka w nauce (przynajmniej raz w tygodniu sprawdzanie
ocen, frekwencji, uwag, pochwał, zamieszczanych w dzienniku elektronicznym szkoły);
w przypadku problemów w nauce z danego przedmiotu systematyczny kontakt z wicedyrekto
rem i wychowawcą prowadzącym grupę oraz nauczycielem w szkole uczącym tego
przedmiotu;
motywowanie dzieci do udziału w zajęciach organizowanych przez placówkę;
w razie konieczności współpraca z instytucjami wspierającymi pracę Bursy (np. Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną, Poradnią Zdrowia Psychicznego, Powiatowym Centrum
Pomocy Rodzinie itp.)
dbałość o schludny i estetyczny ubiór dziecka w placówce szczególnie podczas uroczystości.

