
PROCEDURA BEZPIECZNEGO PRZEBYWANIA RODZICÓW 

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STAREJ KAMIONCE 

ORAZ PRZYPROWADZANIA DZIECI 

DO SZKOŁY /ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO / ZWP 
 

 Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, proszę 

przekazywać dyrektorowi/wychowawcy istotne informacje o stanie zdrowia 

dziecka. 

 Do przedszkola/szkoły mogą uczęszczać wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerującą chorobę zakaźną oraz które nie są objęte kwarantanną  

lub izolacją.  

 Dzieci przyprowadzane są /odbierane przez osobę zdrową. 

 Przy wejściu do budynku rodzice korzystają z płynu dezynfekującego do rąk oraz 

muszą mieć maseczki zakrywające twarz i nos.  

 Przy wejściu zamieszczone są informacje (obligatoryjne) o dezynfekcji rąk. 

 Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola/szkoły. 

 Sposób komunikacji między nauczycielem a rodzicem ogranicza się  

do minimum z zachowaniem środków ostrożności.  

 Dziecko po przyprowadzeniu do przedszkola/szkoły będzie miało mierzoną 

temperaturę (termometr bezdotykowy).  

 Rodzice i opiekunowie prowadzący/odbierający dzieci mają zachować dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci i ich rodziców 

wynoszący min.2m. 

 Osoba, która przyprowadza dziecko do szkoły/przedszkola oddaje je pod opiekę 

pracownika szkoły/nauczyciela przy drzwiach wejściowych szkoły/szatni – 

oddziału przedszkolnego. Do szatni oddziału przedszkolnego może wejść tylko 

jeden rodzic. Podobnie po południu -do szatni wchodzi jeden rodzicdziecko do 

drzwi przyprowadzi nauczyciel. 

 Rodzice ZWP mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedszkola 

z zachowaniem zasady 1- rodzic z dzieckiem lub w odstępie od kolejnego rodzica  

z dzieckiem 2m, przy czym należy przestrzegać wszelkich środków ostrożności 

(osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

 Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka przed 

szkołą zachowując przepisowe odległości. 

 Rodzic przebywa na terenie placówki tylko przez czas niezbędny i nie porusza się 

po całym budynku. Przebywa tylko w pomieszczeniu szatni.  

 Jeżeli Państwa dziecko ukończyło 4 lata, musi Pan/Pani zapewnić mu 

indywidualną osłonę na usta i nos w drodze do szkoły/przedszkola i z powrotem.  

W szkole/przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, zarówno przez 



dzieci jakii nauczycieli. Nie ma jednak przeszkód, aby korzystać  

z takiej formy zabezpieczenia. Proszę jednak pamiętać, że rodzice muszą 

zabezpieczać się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania  

i odbierania dzieci, jak również przebywania w budynku szkoły/przedszkola. 

 Dziecko nie przenosi zabawek własnych do przedszkola.Rodzic powinien 

powiedzieć dziecku, że jego ulubione zabawki powinny zostać w domu. 

 Rodzicu przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę 

na niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, 

zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś 

je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację. 

 Rodzic jest zobowiązany do przestrzegania proceduryobowiązującej  

w placówce. 

 W razie zaistnienia sytuacji podejrzenia zakażenia CIVID-19 wyrażam zgodę  

na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w Sali  

do tego przeznaczonej pod opieką wyznaczonej osoby) 

 

 

W przedszkolu 

 Dla dzieci prowadzone będą zajęcia opiekuńczo – wychowawcze. 

 Zostaną utworzone małe grupy przedszkolne (ilość dzieci w grupie 

będzieuzależniona od metrażu sali zajęć - 4m² na jedno dziecko i każdegoopiekuna 

przedszkola). 

 Dzieci, pod nadzorem nauczycieli, będą mogły korzystać z istniejącego naterenie 

placówki placu zabaw. 

 Sale zabaw będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.  

 Organizacja pracy będzie polegała na tym, że obydwie grupy nie będą stykały się  

ze sobą (różne godziny zabaw na dworze). 

Infolinia  -  

800 190 5 
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