
Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr  22/2021 z dnia 30 sierpnia 2021 r. 

            dyrektora Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Pile 

WSKAZÓWKI DLA RODZICA   

W CZASIE PANDEMII. 

1. Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka (z objawami takimi jak: podwyższona 

temperatura ciała, ból głowy i mięśni,  ból gardła,  kaszel, duszności i problemy  

z oddychaniem, uczucie wyczerpania, utrata węchu i smaku). 

2. Przestrzegaj procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii. 

3. Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną.   

4. Przyprowadzaj dziecko do szkoły tylko wtedy, gdy sam nie masz objawów 

chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.  

5. Przyprowadzaj dziecko nie wcześniej niż 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Pamiętaj, 

aby nie wchodzić do budynku szkoły. 

6. Odbierając dziecko oczekuj na nie przed budynkiem szkoły. 

7. Jeśli masz dziecko z niepełnosprawnościami w wyjątkowych sytuacjach możesz wejść  

do przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady 1 opiekun na ucznia przy zachowaniu 

dystansu społecznego od kolejnego opiekuna i pracownika szkoły min. 1,5 m. Pamiętaj 

o stosowaniu środków ochronnych (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk).  

8. Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły i nauczycieli. 

9. Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz odebrać, pilnie oddzwoń.  

W przypadku braku kontaktu z rodzicem, w sytuacji konieczności odebrania dziecka  

z podejrzeniem zakażenia, szkoła powiadamia sanepid i policję. 

10. Kontaktuj się ze szkołą głównie telefonicznie lub drogą elektroniczną (Librus). Unikaj 

bezpośrednich kontaktów z pracownikami szkoły.  

11. W sytuacjach wymagających osobistego kontaktu, pamiętaj o stosowaniu środków 

ochronnych (maseczka, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk)  

i przebywaniu w wyznaczonej przez dyrektora strefie (hol główny). 

12. Przypomnij dziecku zasady bezpieczeństwa podczas posiłków.  

13. Sprawdzaj czy dziecko nie ma zbędnych rzeczy w plecaku. 

14. W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. 

15. Organizuj dziecku jak najwięcej czasu na świeżym powietrzu. 

16. Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich. 

17. W celu zapewnienia bezpieczeństwa do budynku szkoły uczniowie wchodzą wg 

następującego przydziału: 

 wejście do szkoły od ulicy Świerkowej klasy: 

I a, I b, I c, II a, II b, II c, III a, III b, III c, IV a, V b, V c 

 wejście główne od boiska: 

IV b, IV c, V a, VI a, VI b, VI c, VIII b, VIII c, VIII d, VIII e, VIII f 

 wejście od boiska przez hol przy bloku sportowym: 

VII a, VII b, VII c, VII d, VII e, VIII a 

 

 

 


