
Regulamin korzystanie przez dzieci klas I-III  ZSP1 w Wiśle w zajęciach opiekuńczych 

realizowanych w okresie trwania pandemii koronawirusa. 

Zasady dla rodziców obowiązujące w placówce: 

1. Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa na zajęcia opiekuńcze jest równoznaczne z zapoznaniem się i 

akceptacją warunków organizacji zajęć które uwzględniają reżim sanitarny. 

2.  Dzieci w drodze  drogi do i z placówki muszą mieć osłonę nosa i ust 

3. Dzieci przyprowadzane do szkoły muszą być zdrowe – bez objawów chorobowych (kataru, kaszlu, 

podwyższonej temperatury).  

4. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury lub objawów chorobowych dziecko nie 

zostanie przyjęte na zajęcia realizowane na terenie szkoły. 

5. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie dzieci do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu oraz 

stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

6.   Dzieci nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, gier czy zabawek oraz przekąsek i 

napoi.  

7. Dziecko uczestniczące w zajęciach może korzystać z obiadów przygotowanych w placówce, po 

uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania.  

8. W domu dzieci zostały zapoznane z zasadami higieny (unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste 

mycie rąk wodą z mydłem) a my je będziemy utrwalać 

9.  Dzieci zostały zapoznane w jaki sposób zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania. 

10.  Dzieci będą przyprowadzane do szkoły przez stałego opiekuna – unikając w ten sposób dużej rotacji 

osób postronnych o stałej i wskazanej porze. 

11. Rodziców (opiekunów) oraz dzieci zobowiązuje się do obowiązkowej dezynfekcji rąk przy wejściu 

do przestrzeni wspólnej  

12.  Rodzice (opiekunowie)  odprowadzając dziecko  do szkoły muszą zachować dystans społeczny w 

odniesieniu do pracowników jak i innych dzieci. Będą wchodzić wyłącznie do przestrzeni wspólnej w 

placówce z zachowaniem zasady- 1 rodzic (opiekun) z dzieckiem w odstępie od kolejnego rodzica z 

dzieckiem 2 metry z zachowaniem wszelkich środków ostrożności. 

13. Opuszczając placówkę dziecko doprowadzane jest przez pracownika szkoły do rodzica lub osoby 

upoważnionej, który oczekuje na jego odebranie przy drzwiach wejściowych. 

14. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z 

oddychaniem to należy:  

a) Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić o tym fakcie dyrektora ZSP nr 1 w Wiśle. 

b) Umieścić podejrzaną zakażeniem osobę w wyznaczonym pomieszczeniu, w przypadku gdy jest to 

dziecko – wyznaczona osoba zakłada kombinezon ochronny i pilnuje ucznia, do czasu kiedy 

zalecenia wyda Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. 

c) Bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić o tym fakcie rodziców/opiekunów prawnych/rodzinę 

chorego ( rodzic zobowiązuje się, że na czas pobytu dziecka w szkole będzie dostępny pod 

telefonem ). 

Przyprowadzając dziecko do szkoły  rodzic zobowiązuje się do przestrzegania powyższego 

regulaminu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                              

 



 


