
Informacje dla rodziców dotyczące zasad bezpiecznego pobytu dziecka w świetlicy szkolnej w Szkole 

Podstawowej nr 19 im. Ireny Sendlerowej w Kielcach od 25 maja 2020 r. 

1. Świetlica  czynna będzie w godzinach 7.00-16.00. 

2. W świetlicy organizowane będą wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Nie będzie 

możliwości korzystania z żywienia. 

3. Na terenie szkoły realizowane są tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla klas I-III. 

4. Zajęcia dydaktyczne w klasach I-III realizowane są do końca roku szkolnego tak jak dotychczas - z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

5. Podstawą dopuszczenia dziecka do zajęć jest wypełnione Oświadczenie rodzica/opiekuna (załącznik 

nr 1). 

6. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, niewykazujący żadnych symptomów 

chorobowych.  Zabronione jest przyprowadzanie dziecka, którego domownicy objęci są kwarantanną 

lub izolacją albo gdy mają objawy choroby zakaźnej. 

7. Codziennie rano przy wejściu do szkoły będzie wykonywany dzieciom pomiar temperatury 

termometrem bezdotykowym; ponadto każdorazowo w przypadku zauważenia niepokojących 

objawów.  

8. Zajęcia będą realizowane w grupach liczących maksymalnie 12 dzieci, z uwzględnieniem zasady – 

minimalna przestrzeń dla dziecka i opiekuna w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na osobę. 

9. Uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy na terenie szkoły zobowiązani są zachować dystans 

społeczny minimum 2 m. 

10. Podczas pobytu w świetlicy dzieci przyporządkowane są do jednej grupy, którą w miarę możliwości 

opiekują się na stałe wyznaczenia nauczyciele. 

11. Zajęcia w danej grupie są organizowane zawsze w tej samej sali. 

12. Sala, w której przebywa grupa jest wietrzona nie rzadziej niż po 45 minutach: w czasie przerw w 

zajęciach, a także w miarę potrzeby w trakcie zajęć. 

13. Dzieci nie przynoszą do szkoły żadnych swoich zabawek, przyborów, książeczek oraz 

niepotrzebnych przedmiotów.  

14. W szkole dziecko będzie miało swoją ławkę z kompletem kredek i papier. Ławki znajdować się będą 

w odległości minimum 1,5 metra od siebie. 

15. Dzieci bawią się tylko szkolnymi zabawkami możliwymi do dezynfekcji. 

16. Dzieci nie mogą przynosić do szkoły telefonów ani korzystać z nich podczas zajęć. 

17. Wyposażenie świetlicy wykorzystywane do zajęć będzie codziennie czyszczone i dezynfekowane 

zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia. 

18. Dzieci będą mogły – przy sprzyjających warunkach pogodowych - przebywać na boisku szkolnym. 

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

 

1. Rodzice nie wchodzą na teren szkoły. 

2. Do budynku szkoły wchodzi tylko dziecko.  

3. Osoby przyprowadzające i odbierające dziecko obowiązane są mieć zasłonięte usta i nos. 

4. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku szkoły, 

gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki. 

5. W drzwiach wejściowych do szkoły w obecności rodzica/opiekuna mierzona jest dziecku 

temperatura.  

6. Pracownik dba o to by dziecko po wejściu do szkoły zdezynfekowało ręce, następnie odprowadza je 

do szatni i po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie przebywało. 

7. W przypadku stwierdzenia przez pracownika objawów chorobowych u dziecka - nie zostanie ono 

wpuszczone na teren szkoły. 

8. Wejście uczniów do szkoły odbywa się o pełnych godzinach:  7.00, 8.00, 9.00; wyjście ze szkoły o 

godzinach: 14.00, 15.00, 16.00 – z uwzględnieniem zachowania 1,5 m dystansu od siebie.  



9. Każdy rodzic oddający dziecko do szkoły zobowiązany jest podać aktualny numer telefonu, pod 

którym możliwy będzie kontakt w nagłych przypadkach, umożliwiający niezwłoczne odebrania 

dziecka. 

10. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia 

i nazwiska dziecka pracownikowi szkoły przy głównych drzwiach wejściowych do budynku. 

11. Pracownik szkoły przyprowadza dziecko do drzwi wejściowych i przekazuje pod opiekę 

rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej. 

12. W przypadku, gdy dzieci przebywają na boisku szkolnym, odbiór dziecka odbywa się także przez 

główne drzwi wejściowe do budynku szkoły. 

Zasady postępowania w sytuacji podejrzenia zarażenia 

1. W przypadku podejrzenia zarażenia się dziecka wirusem, nauczyciel lub wyznaczona przez niego 

osoba natychmiast izoluje dziecko w odrębnym pomieszczeniu i natychmiast powiadamia dyrektora 

o zaistniałym zagrożeniu. 

2. Dyrektor niezwłocznie informuje rodzica/opiekuna dziecka o zaistniałej sytuacji i ustala sposób 

odebrania dziecka ze szkoły.  

3. Szczegółowe zasady postępowania regulują osobne procedury szkolne zapewnienia bezpieczeństwa 

przeciwepidemicznego. 

 

Na stronie internetowej szkoły będą zamieszczane bieżące informacje. 

 

  



Załącznik nr 1 

Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 

Informuję, iż od dnia ……………………….. moja córka/mój syn będzie uczestniczyć: 

 

 w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych, 

 w zajęciach rewalidacyjnych 

 w konsultacjach 

 

Oświadczam, że moja córka/ mój syn  ............................................................klasa ........ 

nie miał kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia 

nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby.  

Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak chorobowych (podwyższona 

temperatura, kaszel, katar, alergii). 

       Podpis ………………………………….. 

 

Jednocześnie oświadczam, iż jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne 

posłanie dziecka do Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach, w aktualnej sytuacji epidemiologicznej.  

Oświadczam, iż zostałem/-am poinformowany/a o ryzyku, na jakie jest narażone zdrowie mojego 

dziecka i naszych rodzin tj.: 

 mimo wprowadzonych w szkole obostrzeń sanitarnych i wdrożonych wszelkich środków ochronnych 

zdaję sobie sprawę, że na terenie placówki może dojść do zakażenia Covid – 19; 

 w przypadku wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia w szkole (nie tylko na terenie) 

personel/dziecko/rodzic dziecka – zdaję sobie sprawę, iż zarówno moja rodzina, jak i najbliższe 

otoczenie zostanie skierowane na 14-dniową kwarantannę; 

 w sytuacji wystąpienia zakażenia lub jego podejrzenia u dziecka, jego rodziców lub personelu szkoła 

zostaje zamknięte do odwołania, a wszyscy przebywający w danej chwili na terenie szkoły oraz ich 

rodziny i najbliższe otoczenie przechodzą kwarantannę; 

 w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów u dziecka/osoby z kadry pracowniczej, osoba 

ta zostanie natychmiast umieszczona w przygotowanym wcześniej izolatorium, wyposażonym w 

niezbędne środki ochrony osobistej, niezwłocznie zostanie powiadomiony rodzic/opiekun dziecka 

oraz stosowne służby i organy; 

 zostałem/-am poinformowany/a o możliwości pozostania z dzieckiem w domu i możliwości 

pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego na dziecko do dnia 14 czerwca 2020 r. 

 

Oświadczam, że w sytuacji zarażenia się mojego dziecka na terenie placówki nie będę wnosił skarg, 

zażaleń, pretensji do organu prowadzącego będąc całkowicie świadom zagrożenia epidemiologicznego 

płynącego z obecnej sytuacji w kraju. 

 

*Jako objawy infekcji rozumie się np. gorączka, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle 

mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe.  

                                                                                    



Podpis: …………………………… 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w placówce regulaminie związanych z reżimem 

sanitarnym przede wszystkim: przyprowadzania do przedszkola tylko i wyłącznie zdrowego dziecka, bez 

kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała oraz natychmiastowego odebrania dziecka z placówki 

(max.30 min) w razie wystąpienia jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

Przyjmuję do wiadomości  

 i akceptuję, iż w chwili widocznych oznak choroby u mojego dziecka, nie zostanie ono 

w danym dniu przyjęte do placówki, ale będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów 

chorobowych min. 4 dni. 

       Podpis:….. ..………………………….. 

 

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki poprzez kontakt telefoniczny  

o wszelkich zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu tj. 

gdy ktoś z mojej rodziny zostanie objęty kwarantanną lub zachoruje na Covid – 19.  

      Podpis:…………………………………… 

 

Wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury u mojego dziecka. 

         

 Podpis:…………………………………… 

 

 

 

 

 

 


