INFORMACJA O FUNKCJONOWANIU SZKOŁY PODSTAWOWEJ
OD 25.05.2020 UWZGLĘDNIAJĄCA WYTYCZNE
GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO

I
Szkoła rozpocznie pracę w zakresie: zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla
uczniów klas I-III oraz konsultacje dla uczniów klasy VIII w dniu 25.05.2020 r.
II
Rodzic przyprowadzający/odbierający ucznia ze szkoły może wejść z dzieckiem
wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły z zachowaniem zasady odstępu 2 m
od innego rodzica z dzieckiem oraz pracownika szkoły, z bezwzględnym
zachowaniem wszelkich środków ostrożności – obowiązkowa dezynfekcja rąk i
osłona ust i nosa.
III
Przestrzeń wspólna szkoły zostaje wyznaczona od wejścia głównego do
schodów prowadzących na korytarz szkolny z wyłączeniem szatni.
IV
Z wyżej wymienionych zajęć w szkole mogą korzystać tylko uczniowie zdrowi,
bez objawów choroby zakaźnej.
V
Każda osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk.
VI
Uczeń podczas zajęć/konsultacji korzysta wyłącznie ze swoich przyborów i
podręczników.
VII
Zajęcia/ konsultacje odbywać się będą w stałych salach.
VIII
Uczniowie zobowiązani są do stosowania zasad higieny tj. częstego mycia rąk,
unikania dotykania oczu, nosa i ust, nie podawania ręki na powitanie, oraz
zachowywania dystansu do pozostałych uczniów, nauczycieli i pracowników
szkoły.

IX
Rodzice przysyłający dziecko do szkoły mają obowiązek zastosować się do
przytoczonych niżej wytycznych GIS:
„Rodzicu,
• Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce,
przekaż nauczycielowi prowadzącemu zajęcia z dzieckiem istotne
informacje o stanie jego zdrowia.
• Zaopatrz swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi
do i ze szkoły.
• Przyprowadź do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.
• Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na
kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w
domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
• Wyjaśnij dziecku, że podczas pracy na zajęciach będzie korzystać tylko
ze swoich przyborów przyniesionych z domu (przybory szkolne i
podręczniki).
• Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny.
Podkreśl, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć
ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.
•

Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania
czy kasłania. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko
uczy się przez obserwację dobrego przykładu.”

W celu zminimalizowania stresu dziecka Rodzice powinni przygotować dziecko
na to, że:
▪ nie spotka w szkole większości swoich kolegów i koleżanek, którzy
pozostali w domach,
▪ rodzic nie będzie mógł wejść do szatni ani na teren szkoły,
▪ w czasie pobytu w szkole, nie będzie się mogło swobodnie jak do tej pory
poruszać się w znanych mu pomieszczeniach, a tylko wskazanych przez
nauczyciela,
▪ podczas zajęć i przerw będzie musiało zachować odległość od innych
dzieci oraz nauczyciela i pracowników szkoły,
▪ podczas pobytu w sali na zajęciach korzystać będzie z dostępnego w niej
wyposażenia wyłącznie za zgodą nauczyciela, z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa sanitarnego,

▪ uczeń jest zobowiązany do regularnego mycia rąk wodą z mydłem według
instrukcji mycia, szczególnie po przyjściu do szkoły, skorzystaniu z
toalety, przed posiłkiem, po powrocie z boiska.

X
W pierwszym dniu zajęć/ konsultacji Rodzic dostarcza wypełnione i podpisane
oświadczenie, którego wzór załączamy poniżej:

Renata Nowak-Karcz
Dyrektor ZPO w Zakliczynie

……………………………………………………………
(imię i nazwisko rodzica/prawnego opiekuna dziecka)

……………………………………………………………
(adres zamieszkania rodzica/ prawnego opiekuna dziecka)

OŚWIADCZENIE
rodzica ucznia

……………………………………………………………….
(imię i nazwisko ucznia)

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………….
klasa……… w zajęciach wychowawczo-opiekuńczych/konsultacjach
w szkole od 25 maja 2020 r.

Z Zapoznałem się z wytycznymi GIS dotyczącymi reżimu sanitarnego w zakresie
adresowanym do rodzica.
Wyjaśniłem dziecku zasady funkcjonowania w szkole w okresie wzmożonego reżimu
sanitarnego.
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka przez pracowników szkoły.
Zobowiązuję się w czasie pobytu dziecka w szkole do stałej dostępności pod numerem
telefonu :
………………………………………………………………………..

………………………..
(miejscowość, data)

…………………………………………………………..
(czytelny podpis rodzica / opiekuna prawnego dziecka
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