
 

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SIEDLCU                                                                                                                                                                                                       

W ZWIĄZKU Z PROWADZENIEM ZAJĘĆ OPIEKUŃCZYCH DLA KLAS I – III 

 

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa liczebność oddziałów 

może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego 

zostały sporządzone zasady, które będą obowiązywać w placówce.                                                                        

                 Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce:  

1. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, będę przekazywać 

dyrektorowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.  

2. Zaopatrzę swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.  

3. Do szkoły może przyjść tylko dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury).  

4. Nie będę posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  

w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń 

służb sanitarnych i lekarza.  

5. Uczeń będzie korzystał tylko z własnych książek, zeszytów, długopisów itp. 

6. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno 

ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na 

powitanie. Przypomnę dziecku by zachowywało dystans od innych dzieci.  

7. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

8. Postaram się by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun - unikając w ten 

sposób dużej rotacji osób postronnych. 

9. Zobowiązuje się do codziennej obowiązkowej dezynfekcji rąk moich i dziecka przy wejściu do szkoły. 

10. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie 

wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej). 

 

 Ponadto chcemy poinformować, iż w placówce będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące 

codzienną dezynfekcję, ograniczenie liczebności uczniów w sali (12 dzieci w sali) oraz przestrzeganie 

zasad higieny. 

 Dzieci podczas pobytu w szkole nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek (wg. zaleceń Ministerstwa 

Zdrowia)  


