
 

Co rodzic wiedzieć powinien przed posłaniem dziecka do szkoły  

od 25 maja 2020r. 

Informacje i wytyczne. 

1.Decyzję o posłaniu dziecka do szkoły podejmuje rodzic, który przekazuje 
wychowawcy zgodę na piśmie.Uczeń, który nie będzie uczęszczał do szkoły 
nadal uczy się zdalnie. 

2. Rodzic przekazuje wychowawcy na piśmie zgodę na pomiar temperatury 
ciała dziecka termometrem bezdotykowym jeśli zaistnieje taka konieczność, w 
przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

2. Do szkoły może uczęszczać tylko dziecko zdrowe, bez objawów 
chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, takich jak: katar, kaszel, gorączka, 
wysypka, nieżyt żołądka, wymioty, itp.. 

3. Rodzic nie posyła dziecka do szkoły jeżeliczłonek jegorodziny (domownik) 
jest zakażonykoronawirusem lub przebywa na kwarantannie. 

4. Do szkoły dzieci przeprowadzane są tylko przez osoby zdrowe. 

4. Rodzic zobowiązany jest zapewnić dziecku maseczkę w trakcie drogi do 
szkoły i w trakcie powrotu. 

5. Przed pojawieniem się w szkole należy przypomnieć dziecku główne zasady 
higieny, takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, 
nosa, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. 

6. Do szkoły dziecko zabiera tylko niezbędne przedmioty: podręczniki, 
ćwiczenia, zeszyty, przybory szkolne, które przechowuje we własnym plecaku, 
na przydzielonej sobie półce lub na przydzielonej półce lub w szufladzie. 

7. Rodzic wchodzi do szkoły w maseczce i w jednorazowych rękawiczkach, 
lub/i  dezynfekuje ręce płynem odkażającym, który znajduje się w dozowniku 
przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły (tam też znajduje się instrukcja 
dezynfekowania rąk). 

8. Rodzicepowinni zachowywać dystans społeczny między sobą i z personelem 
szkolnym oraz  nauczycielami – 2m. 

9.Rodzic przebywa tylko w części wspólnej szkoły (korytarz) bez 
nieuzasadnionego przedłużania swojego pobytu.  

 



 

Rodzicu: 

Nauczyciele i personel niepedagogiczny szkoły znają wytyczne epidemiczne 
Głównego Inspektora Sanitarnego i będą ich rygorystycznie przedstrzegali. 

Do pracy przystąpią tylko zdrowi pracownicy szkoły. 

Przybory sportowe używane do zajęć będą dokładnie czyszczone lub 
dezynfekowane. 

Pomieszczenia w których będzie przebywało dziecko odpowiadają metrażem 
wymogom sanitarnym. 

Grupy uczniów nie będą przekraczały liczby –12, z uwzględnieniem 
powierzchni sali (4m na 1 ucznia). 

Dziecko będzie zajmowało ławkę indywidualnie, w bezpiecznej odległości od 
innych uczniów. 

Z sal lekcyjnych zostały usunięte przedmioty, które trudno myć, czyścić lub 
dezynfekować. 

Pomieszczenia będą systematycznie wietrzone w czasie przerw, w razie 
potrzeby również w czasie lekcji. 

W czasie zajęć dzieci nie będą opuszczały terenu szkolnego, przebywając na 
świeżym powietrzu będą zachowywały bezpieczne odległości. 

Szkoła została wyposażona w niezbędna urządzenia, środki dezynfekujące 
powierzchnie mebli i pomieszczeń oraz płyny do dezynfekcji rąk. 

W szkole zostało wyznaczone pomieszczenie „izolatka” na wypadek 
wystąpienia objawów chorobowych u ucznia lub pracownika szkoły w trakcie 
ich pobytu w szkole. Pomieszczenie to posiada wymagane wyposażenie. 

W szkole ostała opracowana procedura postępowania na wypadek zakażenia 
koronawirusemlub zachorowania na COVID-19. 


