
 

Szanowni Rodzice i Uczestnicy ,  
Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej powracamy do zajęć stacjonarnych w Młodzieżowym Domu Kultury. 
Zajęcia dydaktyczne rozpoczną się 19 maja 2020. 
Ze względu na wciąż istniejące zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19 w MDK zostały wprowadzone nowe 
procedury i zasady organizacyjne w stosunku do uczestników, rodziców i pracowników MDK.  
Mam nadzieję, że przyjmiecie je ze zrozumieniem, bo wynikają z troski o bezpieczeństwo naszych i Waszych dzieci 
oraz pracowników MDK. 
 
Z poważaniem  
Dyrektor MDK  
Teresa Grzybowska  
 
I . Wdrożone procedury bezpieczeństwa: 

1. Wszyscy pracownicy MDK będą przebywać w przyłbicach ochronnych. 
2. Wprowadzone zostały procedury utrzymania czystości i stosowania środków dezynfekujących zgodnie z 

wytycznymi GIS. 
3. Sale baletowe będą myte po zajęciach każdej grupy, w pozostałych salach będą dezynfekowane sprzęty i 

pomoce dydaktyczne po każdej grupie. 
4. W prowadzona została zasada 1 uczestnika na 4 m2 zgodnie z zalecenia Ministerstwa Edukacji. 
5. Przy wejściu do MDK  zostały położone maty dezynfekujące. 
6. Przy wejściu do MDK i w każdej Sali znajdować się będą preparaty do dezynfekcji rąk. 

II . Obowiązki rodziców , opiekunów i uczestników. 

1. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia jest wypełnienie i przekazanie nauczycielom  kwestionariusza oceny 
ryzyka epidemiologicznego  i oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego. 

2. Wprowadzony zostaje zakaz przyprowadzania dzieci, u których wystąpiły objaw gorączki, duszności, kaszlu, 
kataru itp. 

3. Rodzice i opiekunowie nie mogą wchodzić na teren MDK. Dzieci młodsze odbierane będą przez nauczyciela 
przy drzwiach budynku. Rodzice w oczekiwaniu na oddanie dziecka nauczycielowi ustawiają się z 
zachowaniem bezpiecznej  2- metrowej odległości.3 

4. Wprowadzony zostaje  zakaz przebywania osób dorosłych i dzieci, które nie są uczestnikami MDK na terenie 
ogrodu Na Wrzosach 57. Teren ten będzie wykorzystywany również do prowadzenia zajęć przy odpowiedniej 
pogodzie. 

5. Uczestnicy zajęć obowiązkowo muszą po wejściu do MDK dezynfekować ręce , również w czasie zajęć  na 
polecenie nauczyciela muszą myć i dezynfekować  ręce.  

6. Uczestnicy wchodząc do MDK muszą mieć maseczki ochronne. W zależności o formy zajęć nauczyciel może 
wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek. 

7. Na terenie MDK wprowadzony zostaje zakaz spożywania posiłków. Uczestnicy zajęć mogą mieć ze sobą 
napoje. 

8. Uczestnicy zajęć tanecznych przychodzą w strojach tanecznych , nie ma możliwości przebierania dzieci w 
MDK, w szatni pozostawione są tylko okrycia wierzchnie. 

9. Prosimy rodziców, aby dzieci były przyprowadzane punktualnie (tuż przed zajęciami). Nie ma możliwości 
przebywania na korytarzu w oczekiwaniu na zajęcia. Prosimy również o  punktualne odbieranie dzieci. 

10. Zajęcia zostaną nieco skrócone ze względu na konieczność wietrzenia i mycia  sal  i dezynfekcji pomoc 
dydaktycznych pomiędzy grupami. Szczegóły harmonogramu przekażą nauczyciele. 

UWAGA! Ze względu na ograniczenia związane z ilością uczestników zajęć w MDK decydująca będzie kolejność 
zgłoszeń do poszczególnych nauczycieli. 


