
INFORMACJE DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

1. Należy informować i przypominać dzieciom o konieczności częstego mycia 

rąk (w szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, itp.), ochronie 

podczas kichania i kaszlu oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

2. Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we 

własnej szafce (jeżeli szkoła posiada szafki). Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

3. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy 

dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast 

opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) zabawek, rzeczy.  

4. Należy pamiętać, że do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń 

niewykazujący objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. 

5. Do szkoły nie może uczęszczać uczeń, który przebywa lub zamieszkuje z 

osobami przebywającymi na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych. 

6. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. 

7. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają 

aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej. 

8. Przed wejściem do budynku należy obowiązkowo zdezynfekować ręce. Na 

terenie placówki jest obowiązek zakrywania nosa i ust. 

9. Rodzic/opiekun może wejść do budynku jedynie w wyznaczonym obszarze. 

10.  Należy zachować dystans społeczny od kolejnego opiekuna z 

dzieckiem/dziećmi oraz pracowników szkoły min. 1,5m. 

11.  Rodzic/opiekun wyraża zgodę na bezdotykowy pomiar temperatury dziecka 

w przypadku podejrzenia objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

Pomiaru dokonuje wyznaczony pracownik szkoły. 

12.  W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych dziecko zostanie odizolowane od innych osób w 

wyznaczonym miejscu. Rodzic/opiekun zostanie poinformowany o 

konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 

transportu). 

13.  Rodzic/opiekun pisemnie oświadcza, że w miejscu zamieszkania lub pobytu 

dziecka nie przebywają osoby na kwarantannie ani w izolacji domowej. W 

przypadku zmiany powyższych rodzic/opiekun zobowiązuje się powiadomić o 

tym Dyrektora szkoły. 


