
                            ZASADY DLA RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW  

OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 16 

mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 

od 1 września 2021 roku. 

 

1. Do szkoły może przyjść tylko dziecko zdrowe, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 

2. Rodzic jest zobowiązany NIE posyłać dziecka do szkoły, jeśli występują u niego objawy 

chorobowe sugerujące infekcję górnych dróg oddechowych lub gdy jeden z domowników 

przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej.  

3. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej spowodowanej 

koronawirusem, rodzice, opiekunowie prawni zobowiązani są do poinformowania dyrektora 

szkoły o zachorowaniu dziecka. 

Rodzice, opiekunowie prawni dziecka, po przebytej chorobie zakaźnej, wywołanej 

koronawirusem zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza specjalisty,                

że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia 

dla innych uczniów szkoły. 

4. Rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni oraz inne osoby trzecie nie mają wstępu do 

placówki. 

5. Rodzice, dziadkowie, opiekunowie prawni odprowadzający dzieci do szkoły doprowadzają je 

do drzwi wejściowych od ulicy Kilińskiego i niezwłocznie opuszczają teren szkoły w celu 

uniknięcia gromadzenia się. 

6. Odebranie dziecka odbywa się analogicznie. Rodzice uczniów czekają na dziecko przed 

budynkiem szkoły, nie gromadząc się.  

7. Nauczyciel w klasach 1-3 po zakończonych zajęciach czeka przed budynkiem na rodziców do 

10 minut, później odprowadza ucznia do świetlicy szkolnej. 

8. Spotkanie z wychowawcą lub nauczycielem jest możliwe na terenie placówki jedynie po 

wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub za pomocą dziennika elektronicznego,               

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności: dezynfekcja rąk i maseczka. 

9. Wizyta rodzica w sekretariacie lub w księgowości jest możliwa jedynie po wcześniejszym 

umówieniu się z pracownikiem wyżej wymienionych i z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności: dezynfekcja rąk i maseczka. 

10. Rodzic, prawny opiekun i wszystkie osoby wchodzące do szkoły z zewnątrz zobowiązane są do 

wypełnienia ankiety epidemicznej  dla osób wchodzących do placówki. 



11. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej dwóch numerów telefonów, tak aby umożliwić 

szybką komunikację w sytuacjach nagłych. O zmianie numeru należy niezwłocznie 

poinformować wychowawcę klasy. 

12. W celu sprawnej komunikacji ze szkołą, rodzice są zobowiązani do niezwłocznego 

oddzwaniania oraz jak najszybszego odczytywania wiadomości w dzienniku elektronicznym. 

13. Po informacji ze szkoły, że u dziecka wystąpiły objawy choroby, rodzice lub osoba 

upoważniona są zobowiązani do odebrania dziecka w ciągu 30 minut. 

14. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku własnej maseczki ochronnej.  

15. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku wszystkich przyborów szkolnych, 

podręczników (zgodnie z zasadami panującymi w ZSP nr 1 w Gliwicach), które dziecko będzie 

przechowywać w tornistrze lub szafce szkolnej. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi. 

16. W razie przejścia placówki na tryb pracy hybrydowej lub zdalnej, szkoła zapewnia możliwość 

wypożyczenia sprzętu. 

17. Rodzice są zobowiązani dopilnować, by dziecko nie przynosiło do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów (zabawek, sprzętu), które mogłyby stać się źródłem bądź nośnikiem zakażenia. 

18. Rodzice są zobowiązani do regularnego czyszczenia, przedmiotów używanych przez dziecko 

(przybory, telefon komórkowy), prania rzeczy używanych przez dziecko w szkole.  

19. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Dziecko powinno 

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

powitanie. Powinno się zwrócić uwagę na sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy 

kasłania. 

 

 


