
IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH: 

1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 

bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej Nr1     

im. Bohaterów Łużyckiej Brygady WOP w Gryfowie Śląskim. Dokument znajduje się 

na stronie internetowej szkoły. 

2. Zgłaszają dziecko do udziału w zajęciach szkolnych na minimum 2 dni robocze przed 

skorzystaniem z opieki/ zajęć dydaktycznych/konsultacji do godziny 14.30 

(telefonicznie 757813486 lub mailowo na adres:sp_gryfow@op.pl, do nauczyciela 

przedmiotowego na konsultacje) 

3. Dostarczają do placówki uzupełnione Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego 

stanowiące załącznik nr VI.1 dla klas I-III, załącznik nr VII.1 dla uczniów klas IV-

VIII (do pobrania ze strony szkoły : spgryfow.edupage.org) – co jest warunkiem 

przyjęcia dziecka do placówki. Scan podpisanego oświadczenia  przesyła mailem 

na adres sp_gryfow@op.pl lub dostarcza w dniu przyjścia dziecka do placówki. 

4. Stosują się do zaleceń lekarskich, które mogą określić czas nieposyłania dziecka 

do instytucji, jeśli wcześniej dziecko chorowało. Po przebytej chorobie rodzic 

zobligowany jest  do dostarczenia do  zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego 

stan zdrowia dziecka, umożliwiający jego ponowne przyjęcie. 

5. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. 

6. Przestrzegają wytycznych dotyczących nie przynoszenia zabawek i innych 

niepotrzebnych przedmiotów przez dziecko do placówki. 

7. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania 

oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas 

kichania czy kasłania. 

8. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę szkoły przed wejściem 

do placówki – nie wchodzi na teren szkoły. Ewentualne - wejście do placówki 

rodzica/ prawnego opiekuna należy bezwzględnie zgłosić w sekretariacie szkoły, 

celem odnotowania w zeszycie wejść. Rodzice i opiekunowie prawni 

przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania 

dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci 

i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry. 

9. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów 

od dyrektora, 

10. Rodzic/prawny opiekun przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły 

ma obowiązek założyć maseczkę, zdezynfekować ręce przed wejściem do szkoły. 

11. Rodzic odbierający dziecko ze szkoły, zgłasza ten fakt w deklaracji. Oczekuje 

na przyprowadzenie dziecka przez pracownika szkoły. 

12. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio 

od nauczyciela, przez kontakt mailowy, telefoniczny. 

 

mailto:sp_gryfow@op.pl

