
Rodzice/Opiekunowie, którzy korzystają z możliwości udziału w 

zadęciach rewalidacyjnych muszą przestrzegać zasad: 
 Do szkoły przyprowadzamy wyłącznie dzieci zdrowe bez objawów choroby.  

 Dzieci przyprowadzamy są zgodnie z podanym harmonogramem.   

 Dziecko, musi posiadać indywidualną osłonę nosa  i ust podczas drogi do i z placówki. 

 Opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci muszą posiadać indywidualną osłonę nosa 

i ust. 

  Opiekunowie bezwarunkowo dezynfekują  ręce płynem do dezynfekcji dostępnym przy wejściu 

do placówki. 

  Dzieci przyprowadzają i odbierają osoby zdrowe.  

 Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez jednego z opiekunów zgodnie z ustalonym 

harmonogramem. 

 Rodzice z dziećmi wchodzą wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki, z zachowaniem zasady 

– 1 rodzic z dzieckiem na 15m².  

 W szatni szkolnej oraz na ciągach komunikacyjnych należy zachowywać bezpieczne odległości 

(2m) od innych osób. 

 Rodzice nie wchodzą do szkoły - dziecko oddajemy nauczycielowi prowadzącemu rewalidacje i 

odbieramy od niego niezwłocznie po zakończeniu zajęć  przy wejściu do szkoły. 

 Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia w obuwiu zewnętrznym na teren placówki                               

( obuwie zmienić należy w szatni szkolnej). 

 Rodzice/opiekunowie przyprowadzając i odbierając dzieci wchodzą i wychodzą tym samym 

wejściem. 

 Zobowiązuje się rodziców do bezwzględnego stosowania się do poleceń osoby koordynującej 

procesem przyprowadzania dzieci do placówki.   



 Bezwzględnie zachowywać dystans społeczny miedzy sobą, w każdej przestrzeni placówki, 

wynoszący min. 1,5 m. 

 Rodzice mają obowiązek przekazać do szkoły aktualne numery telefonów, celem szybkiej 

komunikacji szkoły z rodzicami. 

 Rodzice mają obowiązek odbierać wszystkie telefony ze szkoły. 

 Rodzice mają obowiązek w jak najkrótszym czasie odebrać dziecko ze szkoły z objawami 

chorobowymi. 

 Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny- unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie.                 

Zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

 Dzieci nie mogą przynosić  do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 

 
Zaleca się ograniczenie bezpośrednich kontaktów z Dyrektorem Szkoły, Wicedyrektorem                             

oraz pracownikami placówki. Sugerowanym sposobem komunikacji jest droga telefoniczna bądź 

mailowa. W uzasadnionych przypadkach  kontakt bezpośredni będzie możliwy po wcześniejszym 

uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 81 744 61 10.  

 

 

 


