
Informacje dla rodziców dotyczące organizacji zajęć  

opiekuńczo -wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2 w Polanicy - Zdroju 

w trakcie epidemii COVID-19 

 
1. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 2 w Polanicy-

Zdroju zostaną przywrócone 25 maja 2020 r.  

2. Liczebność grupy wynosi do 12 dzieci, w sytuacjach wyjątkowych za zgodą organu 

prowadzącego może być zwiększona o 2 dzieci, z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni 

do  zabawy i zajęć dla dzieci w sali, nie mniejsza niż 4 m² na dziecko i każdego opiekuna.  

3. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla rodziców 

na stronie internetowej szkoły www.sp2.com.pl 

4. Rodzice  zainteresowani umieszczeniem dzieci w szkole powinni w terminie  

do 21 maja do godz. 10.00 przesłać poprzez pocztę elektroniczną szkoły; poczta@sp2.com.pl lub 

wrzucić do skrzynki znajdującej się na drzwiach wejściowych oddziałów przedszkolnych SP2 

wymagane oświadczenia. 

5. Możliwość korzystania z zajęć opiekuńczo - wychowawczych jest adresowana przede wszystkim  

do rodziców, których charakter pracy i wykonywane obowiązki zawodowe wymagają przebywania 

poza miejscem zamieszkania. 

6. Dziecko posyłane do szkoły powinno być zdrowe – bez objawów chorobowych, alergii, chorób 

przewlekłych.  

7. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic zobowiązany jest do przekazywania 

nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. 

8. Nie należy posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie  

lub w izolacji. 

9. Rodzic zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w rękawiczkach  

i maseczce ochronnej. Dziecko, musi mieć zapewnioną indywidualną osłonę ust i nosa w drodze 

do i ze szkoły. 

10. Przyjmowanie dzieci do szkoły odbywać się będzie do godz. 8.00. Przed wejściem  

do szkoły rodzic przyprowadzający dziecko będzie miało dokonany pomiar temperatury ciała. 

Podwyższona temp. u dziecka lub rodzica, eliminuje przyjęcie dziecka  

do placówki. 

11. Pracownik może także odmówić przyjęcia dziecka do szkoły wtedy, gdy zauważy oznaki infekcji.  

12. Rodzice w oczekiwaniu na pomiar temperatury muszą zachowywać dystans społeczny  

w stosunku do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców,  wynoszący  

min. 2 m. 

13. Dziecko przyprowadza i odbiera tylko jedna osoba dorosła i zdrowa. 

14. Dziecko nie może przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i zabawek 

15. Podczas pobytu w szkole nie będą organizowane dzieciom żadne wyjścia poza placówkę, 

spacery czy też wycieczki. Dzieci pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejącego  

na terenie szkoły placu zabaw oraz boiska na którym wyznaczone zostaną sektory do 

przebywania poszczególnych grup. 

16. W przypadku  wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki 

dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie) a rodzic zostaje 

poinformowany telefonicznie i ma obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka  

ze szkoły. Do czasu przyjazdu rodzica, opiekę nad dzieckiem sprawuje wyznaczony  

przez Dyrektora pracownik. 

17. W przypadku zakażenia koronawirusem, szkole będzie postępować zgodnie z wytycznymi 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 


