
 

                                                          

 

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE  

ZAJĘĆ - KONSULTACJI ARTYSTYCZNYCH 

 

Drodzy Uczestnicy zajęć, w związku z komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej 

informującym o powrocie zajęć stacjonarnych prowadzonych przez placówki wychowania 

pozaszkolnego, Młodzieżowy Dom Kultury Wrocław-Krzyki informuje, że od dnia 18 maja 2020 r. 

składa propozycje wznowienia działalności. 

Komunikat MEN: https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji 

 

Prosimy Uczestników zajęć, ich Rodziców, Opiekunów o zapoznanie się z wytycznymi i kontakt 

@mailowy z prowadzącym daną sekcję artystyczną MDK-Krzyki. 

 

JAK SIĘ ZAPISAĆ NA ZAJĘCIA - KONSULTACJE ARTYSTYCZNE 

w nowych warunkach epidemicznych 

 

UWAGA RODZICU 

 W dniach 18-22 maja odbywają się zapisy on-line na zajęcia, konsultacje artystyczne 

które rozpoczną się w systemie stacjonarnym od dnia 25 maja.  

 Nauczyciel danej sekcji zapisuje na zajęcia - konsultacje artystyczne dziecko zgłoszone 

przez rodzica, nauczyciel ustala dzień i godzinę spotkań. 

 Na zajęcia - konsultacje artystyczne mogą zapisywać się tylko stali uczestnicy zajęć 

sekcyjnych MDK-Krzyki (nie ma możliwości zapisów osób z zewnątrz). 

 Konsultacje artystyczne będą odbywały się w małych grupach. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/co-ze-szkolami-do-wakacji


 Każdy nauczyciel tworzy grupę w oparciu o zgłoszenia - uczestnicy / rodzice dzieci 

zgłaszają chęć uczestnictwa w zajęciach bezpośrednio u nauczyciela danej sekcji - 

poprzez @maila, telefonicznie, poprzez grupy na Facebook/inne. 

 Po utworzeniu grup każdy nauczyciel informuje @mailowo o przydziale uczestnika                              

do konkretnej grupy. Dzieci, które nie zapisały się na konsultację i nazwisko ich nie   

figuruje na liście nie może wejść na teren placówki. 

 Rodzice, którzy przyprowadza dziecko na zajęcia nie mogą wejść na teren budynku. 

 Konsultacje artystyczne stacjonarne ruszają dnia 25 maja 2020 r. 

 Zajęcia będą prowadzone od poniedziałku do piątku - w stałe dni pracy danej sekcji. 

 Adresy @mailowe sekcji/nauczycieli dostępne na stronie www placówki. 

 

 

Szczegóły dot. zachowania środków ostrożności podczas pobytu w MDK-Krzyki: 

Rodzicu: 
• Przy wejściu do budynku umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk - zobliguj swoje dziecko                      
do korzystania z niego. 
• MDK-Krzyki zapewnia utrzymywanie w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowanie 
powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, ram, poręczy 
krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 
• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w instytucji, przekaż 
dyrektorowi/nauczycielowi informacje o stanie zdrowia dziecka (pisemna informacja, że dziecko 
jest zdrowe - rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na uczestnictwo dziecka w zajęciach). 
• Przyprowadź do instytucji dziecko bez objawów chorobowych. Stosuj się do zaleceń 
lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka do instytucji. 
• Przed przyprowadzeniem dziecka do instytucji zmierz dziecku temperaturę. 
• Nie posyłaj do placówki dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 
Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu i stosować się do zaleceń służb sanitarnych                                 
i lekarza. 
• Wyjaśnij dziecku, aby nie zabierało do placówki niepotrzebnych przedmiotów. 
• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno 
unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki                             
na przywitanie. 
• Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
• Zwróć uwagę, aby podczas poruszania się po ciągach komunikacyjnych dziecko miało 
założoną maskę oraz rękawiczki ochronne. 
• Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego 
przykładu. 
• Rodzice przyprowadzają dzieci do MDK-Krzyki, lecz nie wchodzą do budynku tylko zostawiają 
dzieci przed głównym wejściem - zakaz wstępu do budynku osób z zewnątrz. 
• Kawiarnia nieczynna do odwołania. 
• Szatnia zamknięta - pomieszczenie zostaje zaadoptowane na wypadek zaobserwowania                           
u dziecka lub pracownika  symptomów choroby zakaźnej. 
• Dzieci nie korzystają ze wspólnej szatni - ubrania zmienne/buty/kurtki - wszystko biorą ze 
sobą do sali lekcyjnej. 
• Na zajęciach w sali dzieci nie muszą nosić maseczki/rękawiczek, ale obowiązkowe jest częste 
mycie/dezynfekowanie rąk.                                               
 
 

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości tekstu, informacji, zdjęć, grafik, kodów 

html i innych zawartych na stronach www.mdk-krzyki.pl i www.facebook.com/mdk.krzyki w formie elektronicznej lub 

jakiejkolwiek innej bez zgody autora zabronione. 

http://www.facebook.com/mdk.krzyki

