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REGULAMIN  FUNKCJONOWANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WYSZATYCACH 
  W CZASIE PANDEMII 

1.  Rodzic ponosi odpowiedzialność za podjętą decyzję wysłania dziecka do szkoły, znając 
czynniki ryzyka związane z epidemią COVID-19. 

2. Dziecko musi być całkowicie zdrowe. Nie mogą być przyjęte dzieci z osłabioną odpornością 
i chorobami przewlekłymi. 

3. Rodzic jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o stanie zdrowia dziecka oraz,  
że w ciągu ostatnich 14 dni nie miało ono kontaktu z żadną osobą zarażoną, przebywającą 
w kwarantannie lub izolacji. 

4. Rodzice są zobowiązani do przypomnienia dziecku podstawowych zasad higieny 
(prawidłowego mycia rąk, zasłaniania ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, zachowywania 
bezpiecznej odległości). 

5. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły żadnych zabawek ani innych przedmiotów zbędnych. 

6. Rodzic jest zobowiązany zapewnić dziecku, które ukończyło 4. rok życia osłonę nosa i ust 
w drodze do szkoły i z powrotem./Za każdym razem daną osłonę rodzic zabiera do domu, lub 
wrzuca do oznakowanego pojemnika./ Uczniowie starsi pozostawiają osłonę w szatni w 
szczelnie zamkniętym woreczku strunowym.  

7. Każdy rodzic jest zobowiązany zdezynfekować ręce przy wejściu do budynku szkoły oraz 
zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej podczas przyprowadzania i odprowadzania 
dziecka. 

8. Codziennie przy przyjściu dziecka do szkoły będzie mierzona temperatura / w razie 
zauważonych objawów, również w ciągu pobytu dziecka w szkole/. 

9. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia rodziców do szkoły, za wyjątkiem dojścia do 
sekretariatu szkoły. 

10. Rodzice są zobowiązani do bycia dostępnym pod zadeklarowanym numerem telefonu. 

11. W przypadku zaobserwowania przez personel szkoły niepokojących objawów 
chorobowych u dziecka, rodzic zostanie w trybie natychmiastowym poinformowany 
telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły (w tym czasie dziecko 
przebywa w przygotowanej na terenie szkoły „izolatce”). 

12. Szkoła  w pierwszej kolejności zobligowana jest do troski o bezpieczeństwo  
i sprawowania opieki nad dzieckiem stąd w przewidywanej grupie oddziału przedszkolnego 
będą odbywać się przede wszystkim zajęcia opiekuńcze. Materiały do pracy w domu nadal 
będą przesyłane drogą mailową a także przez stronę internetową szkoły. W dalszym ciągu 
korzystamy z kontaktu telefonicznego. 



13. Dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII nauczanie prowadzone jest w sposób zdalny.  

14. W związku z obostrzeniami i wytycznymi GIS jesteśmy zobowiązani przygotować klasy do 
pobytu dzieci w taki sposób, żeby każdego dnia mogła zostać dokładnie zdezynfekowana (stąd 
usunięte zostaną m.in. misie, lalki, małe klocki, książki, gry i puzzle,)  a na plac zabaw i siłownia 
zewnętrzna nie będą dostępne.  

15. O przyjęciu dziecka do szkoły decyduje dyrektor szkoły , po przeprowadzonym wywiadzie 
z rodzicem zgłaszającym dziecko. 

 

 

 
Beata Oś- Oziembłowska . 

                                                                                                                                     dyrektor szkoły 

 


