PRACA W ODDZIAŁACH I-III SP33
W OKRESIE EPIDEMII COVID-19
procedura dla rodziców

Podstawa prawna
1.

2.

Rozporządzenie MEN z 18 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań
w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wytyczne GIS, MZ i MEN z dnia 14.05.2020 r. dla szkół podstawowych- edukacja wczesnoszkolna.

Szkoła prowadzi w formie stacjonarnej zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami
dydaktyki. Nie jest to powrót do pracy sprzed 12.03.2020 r. a praca w czasie zmienionych
warunków. Nauczyciele nadal będą realizowali podstawę programową metodą zdalnego
nauczania dla wszystkich uczniów. Posłanie dziecka do placówki nie zwalnia z realizacji zadań
związanych z kształceniem zdalnym.
1. Dziecko jest przyjmowane do placówki na wniosek rodzica/ prawnego opiekuna.
2. Rodzic, deklarujący uczęszczanie dziecka do oddziału wczesnoszkolnego I-III, składa
oświadczenie, że on i osoby wspólnie zamieszkujące nie są objęte kwarantanną/izolacją
(Załącznik nr 1) oraz zobowiązanie, że w przypadku objęcia rodzica lub osoby
zamieszkującej kwarantanną/izolacją niezwłocznie o tym powiadomi dyrektora szkoły
(Załącznik nr 2). Rodzic zobowiązany jest również do wyrażenia zgody na pomiar
temperatury dziecka, przed przyjęciem dziecka przez placówkę oraz w trakcie
przebywania dziecka w placówce, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych (Załącznik nr 3)
Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną/ izolacją uniemożliwia
korzystanie dziecka z opieki w szkole;
Rodzic składa wszystkie w/w dokumenty w pierwszym dniu pobytu dziecka
w placówce, pracownikowi przyjmującemu dziecko.
W przypadku odmowy złożenia w/w dokumentów dziecko nie zostaje przyjęte do
placówki.
3. Dziecko do placówki przyprowadza i odbiera wyłącznie rodzic/ opiekun prawny, zgodnie
z zasadą 1 dziecko – 1 rodzic.
4. Rodzic zaopatruje siebie i swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi
do i z placówki. Zaopatrzenie dziecka w dodatkowe środki bezpieczeństwa (np. maseczka,
rękawiczki) na terenie placówki, należy do rodzica;
5. Rodzic wchodzi z dzieckiem do budynku tylko do przedsionka (przy portierni). Jeżeli
kilkoro rodziców przyjdzie równocześnie, czekają na przyjęcie dziecka, zachowując
przepisowe odległości (min. 2 m) oraz rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków
ostrożności (jak osłona ust i nosa, rękawiczki lub dezynfekcja rąk). Odbierając dziecko,
rodzic wychodzi tylko do części wspólnej (przy portierni), zachowuje wszystkie w/w
procedury, pracownik informuje nauczyciela-opiekuna grupy o przybyciu rodzica;
6. Rodzic może przyprowadzić do placówki wyłącznie dziecko zdrowe.
Rodzic i dziecko wchodząc do szkoły, muszą być obowiązkowo w maseczkach
i rękawiczkach, dezynfekują ręce;
7. Pracownik placówki mierzy dziecku temperaturę. Jeżeli temperatura dziecka będzie
wynosiła 37 stopni lub więcej, dziecko nie będzie przyjęte do placówki, rodzic zabiera
dziecko do domu;
8. Zdrowe dziecko przekazuje pracownikowi placówki;
9. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w placówce nastąpi pogorszenie się stanu zdrowia dziecka
(np. będzie kasłać, kichać lub skarżyć się na ból), to zostanie ono odizolowane

i rodzic musi je odebrać w ciągu 1 godziny. Następnego dnia dziecko może zostać przyjęte
do placówki, wyłącznie po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest
zdrowe;
10. W szkole organizowane są obiady;
11. Jeżeli istnieje taka potrzeba, dziecko przychodzi do placówki zaopatrzone dodatkowo we
własne napoje i jedzenie;
12. Dziecko nie powinno zabierać do/z placówki niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek
z wyjątkiem przyborów niezbędnych, określonych przez nauczyciela;
13. Nauczyciele wyjaśniają dzieciom zasady bezpieczeństwa obowiązujące obecnie
w placówce i powody ich wprowadzenia. Dziecko bezwzględnie musi podporządkować
się zaleceniom nauczyciela, aby nie stwarzać sytuacji zagrożenia;
14. Warunkiem przyjęcia dziecka do placówki jest zaakceptowanie wszystkich punktów
procedury.

Załącznik nr 1
OŚWIADCZENIE
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………,
/imię i nazwisko rodzica/

rodzic …………………………………., po zapoznaniu się z Procedurami dla rodziców
/imię i nazwisko dziecka/
oświadczam, że ja oraz osoby wspólnie zamieszkujące nie są objęte kwarantanną/
izolacją z powodu epidemii Covid-19.
Szczecin dn. ………………….

……………………………………..
/czytelny podpis rodzica/

Załącznik nr 2
ZOBOWIĄZANIE
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………,
/imię i nazwisko rodzica/

rodzic …………………………………., po zapoznaniu się z Procedurami dla rodziców
/imię i nazwisko dziecka/

zobowiązuję się, do poinformowania dyrektora szkoły SP33, iż ja albo osoby wspólnie
zamieszkujące są objęte kwarantanną/izolacją z powodu epidemii Covid-19.
Szczecin dn. ………………….

……………………………………..
/czytelny podpis rodzica/

Załącznik nr 3
ZGODA
Ja, niżej podpisany/a …………………………………………………………,
/imię i nazwisko rodzica/

rodzic …………………………………., po zapoznaniu się z Procedurami dla rodziców
/imię i nazwisko dziecka/

wyrażam zgodę, na pomiar temperatury ciała mojego dziecka, w czasie mojej nieobecności
przez pracownika szkoły, w razie wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
Szczecin dn. ………………….

……………………………………..
/czytelny podpis rodzica/

