
Rodzicu, 

● Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekaż dyrektorowi 

i wychowawcy istotne informacje o stanie jego zdrowia, nie przyprowadzaj dziecka  

z objawami chorobowymi. 

W przypadku chorób przewlekłych przedstaw zaświadczenie lekarskie. 
● Rodzicu, możesz wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub wyznaczonego 

obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 1,5 m od kolejnego 

rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności 

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

● Zaopatrz swoje dziecko (jeśli ukończyło 4. rok życia), w indywidualną osłonę nosa i ust podczas 

drogi do i z placówki (maseczka). Proszę podpisać maseczki dzieciom. 

● W placówce nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa zarówno przez dzieci jak i przez personel 

podczas zajęć lekcyjnych, kiedy dzieci przebywają w swojej wyznaczonej sali lekcyjnej. Jednak 

zalecane jest, aby z takiej formy zabezpieczenia korzystać. 

● Podczas przejść dzieci do innych sal lekcyjnych, mieszania się grup (np. podczas zajęć 

świetlicowych czy dodatkowych) obowiązuje używanie maseczek. 

● Wyjaśnij dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek. 

● Regularnie przypominaj dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreśl, że powinno ono 

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

się na powitanie. 

● Zwróć uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania. Pamiętaj, 

że Ty także powinieneś je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu. 

● Zaopatrz dziecko we własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w wyznaczonym do tego miejscu w sali lekcyjnej. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

● Zaopatrz dziecko w śniadanie, a także w bidony/butelki z własnym piciem (które mają być 

podpisane imieniem i nazwiskiem; ich dezynfekcja  należy do rodziców/opiekunów). 

● Dzieci obowiązuje stój szkolny i obuwie zmienne pozostawiane w szatni (podpisane w celu 

szybkiej identyfikacji). 

● Przyprowadź do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

● Nie posyłaj dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. 

Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych  

i lekarza. Proszę o takim fakcie powiadomić sekretariat szkoły, telefonicznie 91 423 35 77 (gr. 

przedszkolna oraz kl.0-1),  91 422 55 44 (kl.2-8) 

● Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. 

● Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły lub nauczyciela (- LIBRUS, maile -). 

● Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać - pilnie oddzwoń -. 

● Sprawdzaj, czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku. 

● Pomóż dziecku, które przynosi do szkoły telefon (który pozostawia w sekretariacie szkoły), 

zabezpieczyć go (np. wkładając w woreczek foliowy) i dezynfekować. 

● W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Pomyśl o spacerze, 

rowerze. 

● Jeśli korzystasz z komunikacji miejskiej, przestrzegaj zasad publicznego zachowania 

bezpieczeństwa zdrowotnego. 

● Organizuj dziecku jak najwięcej wolnego czasu na świeżym powietrzu. 

 
ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI ZE SZKOŁY 

 
● Rodzice w maseczkach wchodzą tylko do wyznaczonego miejsca, gdzie oczekują na odbiór 

dziecka przyprowadzonego/zawołanego przez pracownika szkoły. 

● Jeżeli kilkoro rodziców przyjdzie jednocześnie, czekają na przyjęcie dziecka, zachowując 

przepisowe odległości (1,5m). 

● Przy wejściu do szkoły ustawione są pojemniki do dezynfekcji rąk oraz rozwieszone plakaty 

informujące, jak należy z nich korzystać. 

● Po wejściu do szkoły dziecko myje ręce. 



● Jeśli dziecko ukończyło 4 lata, w drodze do i ze szkoły musi mieć osłonięte usta i nos w miejscach 

publicznych . 

● Przy odbieraniu dziecka rodzice (w maseczkach)  oczekują na dziecko, zachowując odległości  

1,5 m dystansu. 

 

Najważniejsze numery telefonów: 

- pogotowie – 999 lub 112 

- stacja sanitarno-epidemiologiczna , numer alarmowy – 91 434 04 37 

- dyrektor szkoły – 503 876 224 

- sekretariat szkoły – 91 423 35 77 lub 91 422 55 44 

 

Dyrektor szkoły 

Iwona Kolmer 

 

Szczecin 25.08.2021r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


