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Współpraca z rodzicami – zasady obowiązujące w związku z COVID od 1 września 2020 r. 

A. Informacje ogólne 

1. Rodzice zobowiązani są posyłać do szkoły tylko dzieci zdrowe. 

2. Rodzice dziecka z objawami chorobowymi powinni skonsultować się z lekarzem. 

Dziecko, które nie spełnia kryteriów przypadku podejrzanego o zachorowanie na 

koronawirusa powinno być leczone w warunkach ambulatoryjnych w ramach 

podstawowej opieki zdrowotnej. Rodzice będą mogli przyprowadzić je do szkoły, jeśli 

lekarza potwierdzi zakończenie leczenia. 

3. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów choroby COVID-19 wywoływanej 

przez koronawirusa, rodzice obowiązkowo pozostawiają dziecko w domu, 

natychmiast powiadamiają stację sanitarno-epidemiologiczną i postępują zgodnie z 

jej zaleceniami. 

4. W przypadku podejrzenia o zakażenie koronawirusem i skierowania dziecka do 

szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa, 

państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a 

następnie w porozumieniu z nim podejmuje dalsze kroki profilaktyczne.  

5. Nie należy przyprowadzać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu 

oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

 

B. Przyprowadzanie do szkoły i odbieranie ze szkoły 

 dziecka w młodszym wieku szkolnym (klasy 1-3)  

1. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły odpowiadają rodzice.  

2. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko ze szkoły muszą być zdrowe.  

3. Uczniowie wchodzą do szkoły głównym wejściem.  

4. Dziecko w czasie epidemii powinna przyprowadzać i odbierać ze szkoły najlepiej stale 

jedna i zawsze ta sama osoba, wskazana przez rodziców.   

5. Rodzice nie powinni upoważniać do odbioru dziecka dziadków lub innych osób 

powyżej 60 roku życia.  

6. Osoby przyprowadzające i odbierające dzieci do szkoły powinny unikać skupiania się 

w grupy i zapobiegać tworzeniu skupisk przez dzieci. 

7. Rodzice lub osoby przez nich upoważnione powinni przyprowadzić dziecko do szkoły 

przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia zajęć umożliwiającym przebranie się w 

szatni. Nie należy spóźniać się do szkoły.  

8. Rodzice/osoby odprowadzające dziecko nie wchodzą na teren szkoły.  

9. Dziecko wchodzi samo do szkoły, a opiekę nad nim przejmuje nauczyciel dyżurujący.  

10. Przez pierwsze 3 tygodnie września wychowawca klasy 1 będzie spotykał się ze 

swoimi uczniami na dziedzińcu przed szkołą na 15 minut przed rozpoczęciem lekcji; 

uczniowie pod jego opieką przejdą do szatni, a następnie na zajęcia do klasy. 

11. Za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w czasie przejmowania opieki nad dziećmi 

oraz przekazywania ich pod opiekę rodziców odpowiada nauczyciel dyżurujący. 
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12. W celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole 

wszystkim uczniom, nauczyciel może odmówić przejęcia opieki nad dzieckiem, u 

którego widoczne są objawy infekcji.  

13. Odbiór dziecka, które przebywa w świetlicy odbywa się wyłącznie od strony boisk 

szkolnych. Nie ma możliwości odebrania dziecka ze szkoły przy wejściu głównym.   

 

C. Odbiór dziecka ze szkoły, u którego występują objawy,  

które mogą sugerować zakażenie COVID 19 

1. Dyrektor szkoły może, za zgodą rodziców, zmierzyć dziecku, u którego widoczne są 

objawy infekcji, temperaturę. Podwyższona temperatura (powyżej 38ºC) upoważnia 

dyrektora do powiadomienia rodziców o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. 

2. Czynności związane z odbieraniem dziecka, u którego widoczne są objawy infekcji, ze 

szkoły powinny być wykonywane sprawnie i szybko, zgodnie z Procedurą 

postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować 

zakażenie COVID 19.  

 

D. Obowiązki rodziców 

1. Rodzice zobowiązani są wyposażyć dziecko w: 

a) czystą maseczkę lub przyłbicę (liczba maseczek jednorazowych powinna być 

zgodna z zaleceniami producenta) – dotyczy uczniów klas 4-8 oraz liceum SMS,  

b) przybory szkolne zgodnie z wymaganiami nauczycieli.  

2. W celu zapewnienia szybkiego kontaktu ze szkołą rodzice powinni: 

a) przekazać wychowawcy numery telefonów i adresy e-mail,  

b) aktualizować dane kontaktowe, 

c) odbierać telefony ze szkoły lub bezzwłocznie oddzwaniać.   

3. Komunikacja rodziców ze szkołą odbywa się przede wszystkim telefonicznie lub 

mailowo lub za pośrednictwem e-dziennika. W przypadku konieczności osobistego 

kontaktu z pracownikiem szkoły, będzie to możliwe po wcześniejszym telefonicznym 

lub mailowym ustaleniu daty i godziny spotkania. 

 


