
REGULAMIN DLA RODZICÓW DZIECKA UCZĘSZCZAJĄCEGO DO SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ INNOWACYJNEJ EDUKACJI W BIAŁYMSTOKU I ODDZIAŁU 

PRZEDSZKOLNEGO W OKRESIE PANDEMII KORONAWIRUSA (SARS-CoV-2) 

  

W związku z zagrożeniem epidemicznym wywołanym COVID-19, jako rodzic podjąłem świadomą decyzję o 

uczęszczaniu swojego dziecka do Szkoły Podstawowej Innowacyjnej Edukacji w Białymstoku od 25 maja 2020 r. i 

mając na względzie troskę o zdrowie i bezpieczeństwo mojego dziecka, swoje, personelu szkoły i innych 

wychowanków/uczniów  zobowiązuje się do:  

1. Przekazywania pracownikom szkoły istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.  

2. Zaopatrzę swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.  

3.Będę przyprowadzać do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 

4. Nie będę posyłać dziecka do oddziału przedszkolnego i szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. Wówczas wszyscy jesteśmy zobowiązani pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych 

i lekarza.  

5. Wyjaśnię dziecku, żeby nie zabierało do szkoły i oddziału przedszkolnego niepotrzebnych przedmiotów, pluszaków 

czy zabawek. 

6. Regularnie będę przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Podkreślać, że powinno ono unikać 

dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie podawać ręki na powitanie.  

7. Zwrócę uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

8. Codziennie rano przed wyjściem do szkoły będę dokonywać pomiaru temperatury dziecka. 

9. Postaram się, by w miarę możliwości dziecko przyprowadzał i odbierał stały opiekun- unikając w ten sposób dużej 

rotacji osób postronnych w placówce. 

10. Przyjmuję do informacji, iż  dziecko nie będzie uczęszczało na spacery poza teren placówki .  

11. Zobowiązuję się do stosowanie przeze mnie środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczek) podczas 

przyprowadzania i odbioru dziecka z placówki.  

12. W razie zaistniałej sytuacji podejrzenia zakażenia COVID-19 wyrażam zgodę na podjęcie wewnętrznych procedur 

bezpieczeństwa (izolacja dziecka w sali do tego przeznaczonej pod opieką nauczyciela).  

 

 

Przyprowadzając dziecko do szkoły jako rodzic zobowiązuje się do przestrzegania powyższego regulaminu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                      

                                                                                             

 

                                                                                             ……………………………………………………. 

 

                                                                                                                           (podpis rodziców) 
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