
Procedura kontaktów z rodzicami 
w Szkole Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Będzinie

Odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego

1. Rodzice/opiekunowie  prawni  są  zobowiązani  do  zapoznania  się  z  Procedurami
bezpieczeństwa  w  okresie  pandemii  covid-19  na  terenie  Szkoły  Podstawowej   nr  8  
w Będzinie dostępnymi na stronie szkoły.

2. W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  dzieciom  oraz  pracownikom  przebywającym  
w placówce, rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest do:

• przyprowadzania do placówki dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych,

•  przekazania informacji o stanie jego zdrowia, w tym objawów alergii,

•  zaniechania posyłania dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie
       lub w izolacji,

3. Rodzice/  opiekunowie   prawni  zobowiązani  są  do   przypominania  dziecku  
 o  podstawowych zasadach higieny przez dziecko w trakcie trwania pandemii tj:

• unikania dotykania oczu, nosa i ust, 

• mycia i dezynfekcji rąk, 

• zasłania twarzy podczas kichania i kasłania,

4. Rodzic/opiekun  prawny  zobowiązany  jest  do  natychmiastowego  odbioru  telefonu
 z    placówki.

5. W  razie  pogorszenia  się  samopoczucia  ucznia  w  szkole   rodzic/opiekun  prawny
zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka.

                    



Procedury związane z przebywaniem dziecka na terenie placówki

1. Rodzice/opiekunowie  prawni  nie  przebywają  na  terenie  placówki  dłużej  niż  istnieje
potrzeba. 

2. Rodzice/ opiekunowie prawni  kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub
bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie  
z  nauczycielem  rodzic  ma  obowiązek  założyć  maseczkę  na  usta  i  nos  oraz  zachować
dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.

3. Przed  wejściem  na  teren  szkoły,  rodzic/  opiekun  prawny   dezynfekuje  ręce  płynem
dezynfekcyjnym znajdującym się w dozowniku  przed portiernią szkoły, następnie zgłasza 
woźnej  spotkanie  z  nauczycielem  podając  swoje  dane,  cel  spotkania  oraz  nazwisko
nauczyciela.

4. Woźna  ma  prawo  sprawdzić  dane  osobowe  rodzica/prawnego  opiekuna,  który  zgłasza
spotkanie z nauczycielem na terenie placówki. 

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania
szkoły,  rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik  Vulcan lub pocztę
służbową.


