Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 10/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej
we Władysławowie
z dnia 27.08.2020r.
PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODPROWADZANIA DZIECI ORAZ SZYBKIEJ ŚCIEŻKI
KOMUNIKACJI Z RODZICAMI W CZASIE TRWANIA PANDEMII COVID - 19 W SZKOLE PODSTAWOWEJ
WE WŁADYSŁAWOWIE
§1
Informacje ogólne
1. Do przedszkola ,szkoły, przychodzą tylko dzieci zdrowe.
2. Każdorazowo przed przyjściem dziecka do placówki może być,
dzieciom mierzona
temperatura przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika. W przypadku podwyższonej
(370 stopni lub wyższa) dziecko nie zostaje przyjęte do placówki. Rodzic
zostaje
poinformowany , i jest zobligowany do odebrania dziecka.
3. Rodzic przyprowadzając dziecko do oddziału przedszkolnego przekazuje dziecko pracownikowi
przedszkola, który pomaga przy jego przebieraniu się i odprowadza do grupy.
4. Dzieci przyjmujemy od godziny 700 do godz.800, po tej godzinie przedsionek, holl i szatnia
poddawane będą dezynfekcji.
5. Rodzic jest zobowiązany do złożenia wymaganych przez szkołę pisemnych oświadczeń, zgód na
przetwarzanie danych osobowych.
6. Przy wejściu do budynku wszyscy wchodzący obligatoryjnie dezynfekują ręce.
7. W wyznaczonym czasie rodzic oczekuje na dziecko przy wejściu do sali pracownik
przyprowadza dziecko i przekazuje dziecko rodzicowi, który zakłada mu osłonę na nos i usta
oraz zabiera do domu.
8. Przed przyjęciem dziecka do przedszkola, szkoły w czasie trwania epidemii COVID-19 rodzic
zobowiązany jest do uaktualnienia swoich danych kontaktowych (numeru telefonu) , pod
którym jest dostępny.
9. Nauczyciel w razie konieczności natychmiastowego kontaktu z rodzicem /opiekunem prawnym
przekazuje ten fakt dyrektorowi, który korzystając z telefonu służbowego kontaktuje się
z rodzicem.
10. Rodzic w razie niemożności odebrania telefonu zobowiązany jest do niezwłocznego
oddzwonienia do placówki.
11. Nauczyciele w pomieszczeniu , w którym przebywają z dziećmi mają dostęp do dokumentów
z danymi kontaktowymi do rodziców dzieci.
§2
Informacje końcowe
1. W pomieszczeniach sanitarnych wywieszone są instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk.
2. Nauczyciele posiadają aktualne numery telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami. Rodzice są
zobowiązani do natychmiastowego odbierania lub oddzwania.
3. Procedury udostępnione są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. ks. Jana
Twardowskiego we Władysławowie.
Dyrektor szkoły Urszula Maciejewska

