
Załącznik nr 4  

do Zarządzenia nr 12/2020 Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  

w Nowym Tomyślu 

 

WYTYCZNE DLA RODZICÓW DZIECI, KTÓRE WRÓCĄ DO SZKOŁY 

 Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 Prosimy nie posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie 

lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń 

służb sanitarnych i lekarza. 

 Prosimy o regularne przypominanie dziecku o podstawowych zasadach higieny,  

powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie. Zwracamy uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy 

podczas kichania czy kasłania i sami tak także postępujemy. 

 W przedsionku wejścia głównego do budynku oraz w holu znajdują się dozowniki  

z płynem dezynfekującym.  

 Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka wejścia głównego do 

szkoły z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od 

kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich 

środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk). 

 W przypadku wystąpienia u dziecka (uczęszczającego do szkoły w okresie epidemii) po 

godzinach pracy szkoły niepokojących objawów sugerujących zakażenie 

koronawirusem należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły. 

 Uczeń: 

- przed wejściem do pomieszczeń szkoły ma obowiązek zdezynfekować ręce, a jeżeli 

ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków dezynfekujących – przed 

wejściem do sali natychmiast je umyć, 

- przebywając na korytarzu, w toalecie oraz innych pomieszczeniach wspólnych na 

terenie szkoły winien zachowywać dystans społeczny (min. 2 m), 

- na zajęciach powinien posiadać własne przybory i podręczniki, które mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym lub w tornistrze (uczniowie nie wymieniają się przyborami 

szkolnymi między sobą), 

- nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

 

 Drogi kontaktu ze szkołą:  

telefoniczna – 61 4422468  

mailowa - sekretariat@sp1-nt.pl 

za pośrednictwem e-dziennika. 

 

mailto:sekretariat@sp1-nt.pl

