
Drodzy Rodzice, 

w związku z sytuacją epidemiczną w kraju i w trosce o bezpieczeństwo dzieci,  

wprowadzone zostały zmiany w Procedurach i zasadach bezpieczeństwa w Szkole 

Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Bolszewie w okresie pandemii COVID - 19 (§ 1, 

punkt 4.) Zmiany dotyczą zasad przyprowadzania i odprowadzania do i ze szkoły dzieci 

oddziałów przedszkolnych i uczniów klas I – III przez rodziców/opiekunów. Zmiany 

mają przede wszystkim na celu zminimalizowanie ryzyka niezachowania dystansu 

społecznego obowiązującego w okresie pandemii.  

Treść wprowadzonych zmian w § 1, punkt 4.: 

4. W celu zagwarantowania bezpieczeństwa dzieci rodzice/opiekunowie odprowadzający 

dzieci do/ze szkoły zobowiązani są do przestrzegania następujących zasad: 

a) Do budynku do przestrzeni wspólnej mogą wejść jedynie rodzice dzieci  

trzy- i czteroletnich, aby pomóc dziecku rozebrać się w szatni. Przy odbiorze 

dzieci po zajęciach rodzice zgłaszają pracownikowi szkoły, po które dziecko 

przyszli. Po sprowadzeniu dziecka przez pracownika szkoły, rodzic dziecka  

trzy-/czteroletniego może wejść do części wspólnej szkoły i pomóc mu się ubrać. 

(dotyczy budynku przy ul. Wodnej i Szkolnej) 

b) Rodzice dzieci pięcio- i sześcioletnich nie mogą wchodzić do części wspólnej 

budynku.  Dzieci zostaną odebrane od rodziców przez pracowników szkoły przy 

drzwiach wejściowych. Po zakończeniu zajęć rodzice dzieci pięcio- i sześcioletnich 

oczekują na dzieci przed budynkiem. (dotyczy budynku przy ul. Leśnej  

i Wodnej) 

c) W trosce o bezpieczeństwo dzieci przebywających w placówce oraz obecną 

sytuację epidemiczną w kraju szkoła zapewnia opiekę nad dziećmi od godz. 

07.45. (dotyczy dzieci niekorzystających z opieki świetlicy szkolnej) 

d) Dzieci korzystające ze świetlicy odbierane są przez rodziców, z uwagi na różne 

godziny przebywania dzieci w szkole. Z tego względu budynek będzie otwarty  

od godz. 13.45. (dotyczy budynku przy ul. Wodnej) 

e) Opiekunowie zobowiązani są przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz 

zachowywać obowiązujący dystans społeczny). 

Jednocześnie dziękuję za dotychczasową współpracę i zrozumienie. 

Z poważaniem 

Katarzyna Paczoska 
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