Wytyczne dla rodziców dziecka uczęszczającego do Szkoły Podstawowej
w Zakliczynie, od 01.09.2020r.
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów zdrowych,
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Opiekunowie odprowadzający/przyprowadzający dzieci mogą wchodzić wyłącznie do
przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
4. Jeżeli uczeń podczas pobytu w szkole, będzie przejawiać objawy chorobowe, rodzic jest
zobowiązany do jak najszybszego odebrania dziecka ze szkoły.
5. Podczas pobytu dziecka w szkole, rodzic zobowiązany jest do dostępności pod numerem
telefonu podanym przez siebie, a w przypadku nieodebrania połączenia do pilnego
oddzwonienia.
6. Uczniowie spożywają drugie śniadanie w sali, korzystając ze swojego prowiantu i picia.
(sklepik zamknięty do odwołania).
7. Dziecko nie przynosi do szkoły żadnych zbędnych przedmiotów i stosuje się do
wyznaczonych zasad i regulaminów obowiązujących w szkole: biblioteki, świetlicy, jadalni,
sali komputerowej.
8. Uczeń korzysta wyłącznie ze swoich przyborów i podręczników.
9. Uczniowie klas V-VIII podczas przebywania w szatniach i na korytarzu (podczas przerw)
mają obowiązek zasłaniania ust i nosa (maseczka lub przyłbica).
10. W szkole ucznia obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja i częste mycie rąk (po
przyjściu do szkoły uczeń powinien bezzwłocznie umyć i zdezynfekować ręce), ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała u dziecka przez pracowników szkoły w razie
wystąpienia u dziecka objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną.
Zobowiązuję się w czasie pobytu dziecka w szkole do stałej dostępności pod numerem telefonu :

……………………………………………………………………………………………………….………..

………………………………..
(miejscowość, data)

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

