
INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH UCZNIÓW 

KLAS I- III SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM. JANA BRZECHWY 

W SWARZĘDZU W ZWIĄZKU Z POWROTEM DZIECI DO PLACÓWKI 

OD DNIA 25 MAJA 2020 R. 

Od dnia 25 maja 2020r. wznawiamy prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z 

elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I- III  Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana 

Brzechwy w Swarzędzu, os. Kościuszkowców 4. 

Opieka nad dziećmi będzie sprawowana w godzinach 6:30- 16:30 w świetlicy szkolnej, a w 

godzinach 8:00- 10:30 uczeń będzie miał zapewnioną opiekę świetlicową z elementami zajęć 

dydaktycznych. Nadal dla wszystkich uczniów będzie realizowane nauczanie zdalne 

zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 15 maja 2020r do dnia 7 czerwca 2020r. 

W związku z koniecznością zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa 

liczebność uczniów w oddziałach może zostać ograniczona. Zgodnie z wytycznymi Ministra 

Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego zostały sporządzone zasady, które będą 

obowiązywać w szkole.  

I. Zasady dla rodziców/opiekunów prawnych obowiązujące w szkole: 

Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w szkole, rodzic/opiekun 

prawny jest zobowiązany do: 

1) przekazywania Dyrektorowi  szkoły istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka; 

2) zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły; 

3) przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych (kataru, kasz-
lu, podwyższonej temperatury); 

4) nie posyłania dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w 

 izolacji; 

5) wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do i ze szkoły niepotrzebnych przedmiotów i za-
bawek (pluszaków, małych metalowych autek, lalek, klocków, piłeczek itp.);   

6) zaopatrzenia dziecka we własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znaj-
dować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze , gdyż uczniowie nie będą wymieniali 
się przyborami szkolnymi między sobą; 

7) regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny; 



8) podkreślania, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z 
mydłem i nie podawać ręki na powitanie; 

9)  przypominania dziecku, by nie przytulało innych dzieci; 

10) zwrócenia dziecku uwagi na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy ka-
słania. 

II. Zasady obowiązujące przy przyprowadzaniu i odbieraniu dzieci: 

1. Codziennie rano przed wyjściem do szkoły należy dokonywać pomiaru temperatury ciała 
dziecka. Temperatura będzie także mierzona bezpośrednio po przybyciu do szkoły. 

2. Dziecko do szkoły będzie przyprowadzał i odbierał tylko rodzic/opiekun prawny pod ry-
gorem nieprzyjęcia dziecka do placówki. 

3. Rodzic/opiekun prawny przyprowadzający i odbierający dziecko musi być zdrowy. 

4. Rodzic/opiekun prawny, przyprowadzając/odbierając dziecko, nie wchodzi do szkoły. 
Dziecko odbierane/oddawane jest przez pomoc nauczyciela w progu wejścia do szkoły. 

5. W przypadku podejrzenia zakażenia dziecka wirusem SARS-CoV-2 rodzic/opiekun praw-
ny wyraża zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur bezpieczeństwa (izolacja dziecka w 
sali do tego przeznaczonej pod opieką nauczyciela). Jako rodzic/opiekun prawny zobo-
wiązuje się odebrać dziecko z placówki najszybciej jak to jest możliwe, nie później niż w 
ciągu 1 godziny od otrzymania telefonu z placówki. W przypadku nieodebrania dziecka 
bądź braku możliwości skontaktowania się rodzic/opiekun prawny zgadza się, żeby Dy-
rektor szkoły zawiadomił właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. 

6. Do szkoły dziecko należy przyprowadzać do godziny 8:00. Po tej godzinie szkoła nie bę-
dzie przyjmowała dzieci, gdyż szatnia zostanie zamknięta i zdezynfekowana. 

7. W szkole będą obowiązywały zasady sanitarne obejmujące codzienną dezynfekcję, ogra-
niczenie liczebności grup ( do 12 dzieci w sali) oraz przestrzeganie zasad higieny. 

8. Dzieci podczas pobytu w szkole nie muszą posiadać maseczek i rękawiczek. Zgodnie z 
zaleceniami Ministerstwa Zdrowia, by zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się wi-
rusa, dzieci będą często myć ręce wodą z mydłem. 

9. Dziecko na terenie szkoły spożywa tylko własne posiłki i napoje.  

10.W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka Dyrektor ma prawo odmówić 
przyjęcia dziecka do szkoły. 

Przyprowadzając dziecko do szkoły, jako rodzic/opiekun prawny, zobowiązuję się do 

przestrzegania powyższych zasad. 

Potwierdzam, że zapoznałem się z: 



1) Zasadami dla rodziców oraz zasadami obowiązującymi  na terenie szkoły w  związku 
z reżimem sanitarnym związanym ze stanem epidemicznym w kraju w Szkole Pod-
stawowej nr 4 w Swarzędzu. 

                                                                                                                                 

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego


