
 Informacje dla Rodziców 

 

1. Rodzice  do  szkoły na zajęcia wychowawczo – opiekuńcze, rewalidacyjne 

przyprowadzają dziecko zdrowe. 

2. Dzieci chore, zakatarzone lub z temperaturą nie będą przyjmowane do placówki i nie 

będą mogły uczestniczyć w konsultacjach prowadzonych przez nauczycieli szkoły oraz 

w zajęciach j/w, a także  opiekuńczo – wychowawczych. 

3. Do placówki nie będzie przyjęte dziecko, którego domownik odbywa kwarantannę. 

Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi 

placówki fakt odbywania przez domownika kwarantanny, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, 

pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób 

trzecich. 

4. Wprowadza się zakaz przynoszenia z domu do szkoły, zabawek i innych przedmiotów 

oraz napojów i produktów spożywczych. 

5. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób 

trzecich. Szczegółowe zasady określa procedura przyprowadzania i odbierania dzieci  

ze szkoły. W przypadku uzasadnionego podejrzeniu, że dziecko jest chore (np. 

temperatura wysoka) i może zarażać inne dzieci, nie będzie ono przyjęte do szkoły, a 

rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. 

6. Rodzic dziecka, które podczas przyjęcia lub pobytu w szkole wykazywało objawy 

choroby zakaźnej i zostało nieprzyjęte lub odebrane z placówki, będą zobowiązani 

poinformować nauczyciela - wychowawcę i dyrektora szkoły o stanie zdrowia dziecka. 

 

 

 

Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły  
 

 

Do przyprowadzania i odbierania dzieci ze szkoły uprawniony jest wyłącznie rodzic/ opiekun 

prawny dziecka lub osoba upoważniona na piśmie zgodnie z procedurą RODO 

 

I. Przyprowadzanie dziecka do szkoły 

 

1. Rodzic przed pierwszym przyprowadzeniem dziecka zgłasza do dyrektora szkoły 

potrzebę opieki nad wychowankiem oraz jest zobowiązany do wypełnienia i do 

oddania oświadczenia, które jest załącznikiem procedury. 

2. Do szkoły rodzic przyprowadza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych takich jak katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, 

brzucha, głowy, biegunka. 

3. Dzieci i młodzież przychodzą do szkoły w czystych, świeżych ubraniach. Młodsze 

dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe. Ubrania z poprzedniego dnia mają 

być uprane i zdezynfekowane w domu. 



4. Zgodnie z wytycznymi GIS nie można do szkoły wysłać dziecka, u którego w rodzinie 

jeden z domowników przebywa na kwarantannie. 

5. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki zachowuje minimalny dystans 

społeczny dwóch metrów. 

6. Rodzic przyprowadzający lub odbierający dziecko ze szkoły może wchodzić na teren 

placówki jedynie do miejsca wyznaczonego z zachowaniem zasady - jeden rodzic  

z dzieckiem i w odstępie 2 metrów od kolejnego rodzica z dzieckiem. Musi posiadać 

rodzic i dziecko maseczkę zakrywającą usta i nos oraz rękawiczki jednorazowe. 

7. Rodzic odprowadzający oraz dzieci i młodzież przychodzą w maseczce ochronnej 

zasłaniającej nos oraz usta. Rodzic zobowiązany jest również do posiadania 

rękawiczek jednorazowych. 

8. Rodzic przy wejściu do szkoły jest zobowiązany skorzystać z płynu dezynfekcyjnego 

znajdującego się w dozowniku bezdotykowym przy wejściu głównym do placówki. 

9. Dziecku przy wejściu do szkoły mierzona jest temperatura. Do szkoły przyjmowane 

są dzieci z temperaturą nie wyższą niż 37 stopni Celsjusza. W zajęciach 

rewalidacyjnych mogą uczestniczyć uczniowie, których temperatura ciała nie 

przekracza 37 stopni Celsjusza. Pomiar temperatury odbywa się codziennie i jest 

odnotowywany  w rejestrze. 

10. Dziecko do szkoły nie przynosi żadnych zabawek i innych przedmiotów wykonanych  

z materiałów pluszowych lub tkanin. 

11. Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie może ich pożyczać. 

 

12. Dziecku wchodzącemu do budynku szkoły rodzic zdejmuje maseczkę i utylizuje                     

w bezpieczny sposób zgodnie z Instrukcją prawidłowego nakładania i zdejmowania 

maseczki. 

13. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. 

14.  Uczniowie samodzielnie rozbierają się w szatni. Dzieciom młodszym pomaga 

pracownik. Zgodnie z zaleceniami GIS przebywanie osób trzecich                                        

w pomieszczeniach placówki zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. 

15.  Rodzic /prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma 

obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed 

wejściem. 

16. W sytuacji gdy pracownik odbierający dziecko przyprowadzone do placówki przez 

rodzica, zauważy, że ma ono objawy chorobowe sugerujące chorobę zakaźną, może 

podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do szkoły na zajęcia. 

 

 

II. Odbieranie dziecka ze szkoły. Powrót ucznia do domu ze szkoły. 

 

1. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę 



zasłaniającą nos i usta oraz rękawiczki. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, 

powinien użyć płynu dezynfekującego. 

2. Rodzic zgłasza odbiór dziecka portierowi szkoły i oczekuje na przyprowadzenie go 

przez pracownika placówki na zewnątrz szkoły, lub do wyznaczonego miejsca, 

zachowując dystans społeczny i ograniczając do minimum kontakty z innymi 

rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka. 

3. Nauczyciel  lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia                     

i odprowadza je do rodzica/ prawnego opiekuna. Dziecko bezpośrednio przed 

opuszczeniem sali myje ręce. 

4. Niezbędne informacje dotyczące dziecka może przekazać rodzicowi upoważniony 

pracownik placówki. 

5. Rodzic niezwłocznie po przejęciu opieki nad dzieckiem, nakłada mu zgodnie                           

z instrukcją maseczkę, zasłaniającą nos i usta. 

6. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od 

nauczyciela,  przez kontakt mailowy lub telefoniczny z nauczycielem. 

  

 

 

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19  
 

 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u dziecka jeden z objawów (gorączka, kaszel, 

duszność) niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa z filtrem 

FFP2/FFP3, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch). 

2. Nauczyciel przekazuje dziecku instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu 

(najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, przyłbice, 

zdezynfekować ręce, nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która  

w stroju ochronnym zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko 

ze szkoły, zaleca kontakt z lekarzem i Stacją SANEPID. 

5. Nauczyciel przekazuje zdrowym dzieciom instrukcję, aby nie zbliżały się do chorego 

dziecka, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce. 

6. Nauczyciel otwiera okno. 

7. Nauczyciel przekazuje dziecko wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 

obserwowane objawy). 

8. Dziecko prowadzone jest do osobnej, wyznaczonej sali, gdzie wraz z osobą dorosłą 

wyznaczoną przez dyrektora czeka na rodziców. 



9. Nauczyciel dokładnie myje ręce, instruuje dzieci, aby umyły ręce, zdezynfekowały, 

prawidłowo zdjęły strój ochronny; dezynfekuje ręce, zdejmuje strój ochronny. 

10. Dzieci wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie 

wietrzona. 

11. Dziecko z objawami (kaszel, duszność, gorączka) przekazywane jest rodzicom 

zgodnie z procedurą odbioru dzieci ze szkoły. 

12. Do szkoły nie są przyjmowane dzieci, które wykazują objawy w momencie przyjścia, 

jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

13. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów Szkoły Podstawowej  

im. T. Kościuszki w Połańcu 
 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po 

wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie                                

z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować 

dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą 

i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły, zgłasza  

portierowi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz 

nazwisko nauczyciela. Portier dane wpisuje do Księgi wejść szkoły. 

4. Pracownik portierni ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, 

który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub 

funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez 

telefonicznie lub pocztę służbową. 

6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem, 

wicedyrektorem - tel.15 8650731 lub drogą mailową psppolaniec@poczta.onet.pl  lub 

bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4. 

7. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 
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