Załącznik nr 1

ZOBOWIĄZANIE
Ja niżej podpisana/podpisany rodzic/opiekun prawny
ucznia ……………………………………………………………………………………
klasy ……………………………
zobowiązuję się do przestrzegania wytycznych dotyczących uczniów, którzy będą przebywad
na terenie szkoły i rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci będą przebywały na
terenie szkoły w okresie pandemii koronawirusa.

I. Wytyczne dotyczące uczniów, którzy będą przebywad na terenie szkoły i
rodziców/opiekunów prawnych, których dzieci będą przebywały na terenie szkoły.
 Do szkoły może uczęszczad wyłącznie uczeo zdrowy, bez objawów chorobowych
sugerujących chorobę zakaźną.


Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji nie wolno
przyprowadzad ucznia do szkoły.



W zajęciach na terenie szkoły nie mogą uczestniczyd dzieci i młodzież, którzy są
objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.



Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły powinni
zachowad dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych
uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2m i muszą nie mied objawów wskazujących
na zachorowanie koronawirusem oraz nie mogą byd zarażonymi koronawirusem.



Rodzice/opiekunowie mogą wchodzid z dziedmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej
szkoły, tzn. wyznaczonego obszaru – holu przy wejściu głównym, z zachowaniem
zasady – jeden rodzic z dzieckiem w holu szkoły, pozostali uczniowie wraz z
rodzicami/opiekunami oczekują na zewnątrz w odstępie 2m od kolejnego ucznia,
rodzica z dzieckiem, przy czym należy przestrzegad wszelkich środków ostrożności (m.
in. osłona ust i nosa).



Uczeo przychodzący do szkoły w celu uczestniczenia w zajęciach na terenie szkoły
powinien zachowad dystans społeczny wynoszący min. 2m i musi nie mied objawów
wskazujących na zachorowanie koronawirusem oraz nie może byd zarażonym
koronawirusem. Uczeo wchodzi do holu, jeżeli nie ma tam oczekujących osób, w
przypadku, gdy w holu jest uczeo/rodzic z dzieckiem, oczekuje on na zewnątrz w
odstępie 2m od kolejnego ucznia, rodzica z dzieckiem, przy czym należy przestrzegad
wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa).
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Uczeo wychodzący ze szkoły oczekuje na możliwośd wyjścia ze szkoły z zachowaniem
dystansu społecznego wynoszącego min. 2m. Uczeo wychodzący ze szkoły ma
mierzoną temperaturę.



Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów nie wchodzą na teren
szkoły, dzieci odbierane są przy wejściu na teren szkoły.



Uczeo klas 4-8 uczestniczący w konsultacjach indywidualnych/grupowych na
terenie szkoły przekazuje Oświadczenie odnośnie chęci skorzystania z konsultacji
indywidualnych/grupowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza
Wielkiego w Będzinie.



Uczeo uczestniczący w zajęciach rewalidacyjnych oraz uczeo klas 1-3 uczestniczący
w zajęciach opiekuoczo-wychowawczych z elementami zajęd dydaktycznych
przekazuje codziennie Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia oraz informacje w
związku z pandemią koronawirusa.



Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest odbierad telefony ze szkoły w celu szybkiej
komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia przebywającego w szkole.



Rodzice/prawni opiekunowie zezwalają na pomiar temperatury ucznia
przychodzącego do szkoły, w związku z powyższym rodzice/prawni opiekunowie
podpisują zgodę na pomiar temperatury ciała zawartą w odpowiednim oświadczeniu.



Rodzice/prawni opiekunowie uczniów uczęszczających do szkoły są zobowiązani
odbierad telefony ze szkoły w czasie pobytu dziecka w szkole. W przypadku
nieodebrania telefonu ze szkoły są zobowiązani jak najszybciej oddzwonid do szkoły.



W przypadku stwierdzenia objawów wskazujących na zarażenie się koronawirusem
przez uczestnika zajęd podejmuje się kroki mające na celu odizolowanie ucznia od
innych osób przebywających w placówce w odrębnym pomieszczeniu lub
wydzielonym obszarze, w którym będzie odseparowany od innych w odległości min.
2m z każdej strony. Nauczyciel zawiadamia dyrekcję szkoły, rodziców/prawnych
opiekunów o zaistniałej sytuacji. Nauczyciel lub pracownik szkoły kontaktuje się
telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu
uzyskania decyzji co do dalszego postępowania oraz z rodzicami/prawnymi
opiekunami ucznia. Wstrzymuje się ewentualne przyjmowanie uczniów.
Rodzice/prawni opiekunowie ucznia są zobowiązani pilnie przyjśd/przyjechad do
szkoły w jak najkrótszym czasie.



Uczeo posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęd mogą znajdowad
się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniad się
przyborami szkolnymi między sobą.



Uczeo nie powinien zabierad ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.



Uczeo powinien myd ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed
jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
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Uczeo przebywa w szkole z wyznaczonym opiekunem, w wyznaczonej sali.
Jeden uczeo powinien przebywad i pracowad przy jednej ławce szkolnej.



Uczeo ma zakaz korzystania z telefonów komórkowych podczas zajęd.



Uczeo, który będzie uczestniczył w zajęciach opiekuoczo-wychowawczych,
konsultacjach indywidualnych/grupowych, zajęciach rewalidacyjnych na terenie
szkoły może skorzystad z biblioteki szkolnej po wcześniejszym telefonicznym
ustaleniu terminu i godziny wypożyczenia/oddania książek z pracownikiem szkoły lub
po ustaleniu terminu i godziny wypożyczenia/oddania książki przez nauczyciela
opiekującego się daną grupą na terenie szkoły.



Uczeo, który będzie uczestniczył w zajęciach opiekuoczo-wychowawczych,
konsultacjach indywidualnych/grupowych, zajęciach rewalidacyjnych na terenie
szkoły może skorzystad z szatni szkolnej. Utworzona grupa z uczniów edukacji
wczesnoszkolnej lub grupa uczniów uczestniczących w jednych zajęciach będzie miała
przeznaczony jeden boks w szatni. Nauczyciel/pracownik szkoły przyjmujący w danym
dniu ucznia od rodzica/opiekuna przekazuje informacje o ewentualnej możliwości
skorzystania z szatni szkolnej.

Dodatkowe wytyczne dotyczące uczniów i rodziców/opiekunów prawnych – edukacja
wczesnoszkolna.
 Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają oświadczenie odnośnie chęci skorzystania z
zajęd opiekuoczo-wychowawczych z elementami zajęd dydaktycznych w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie dla uczniów klas 1-3
szkoły podstawowej lub oświadczenie odnośnie niewyrażenia chęci skorzystania z
zajęd opiekuoczo-wychowawczych z elementami zajęd dydaktycznych w Szkole
Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie dla uczniów klas 1-3
szkoły podstawowej. Załącznik nr 2.
 Rodzic/prawny opiekun przed przyprowadzeniem dziecka do placówki wypełnia i
dostarcza w danym dniu oświadczenie dotyczące dobrowolności korzystania z opieki
dla dziecka w placówce, oświadczenia o stanie zdrowia dziecka na dany dzieo.
 Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej do szkoły są przyprowadzani i odbierani przez
osoby niezarażone koronawirusem.
 Uczeo klasy 1-3 w szkole może przebywad w grupie do 12 uczniów. W uzasadnionych
przypadkach grupa może zostad zwiększona o 2 uczniów.
 Uczeo pod opieką opiekuna może przebywad na sali gimnastycznej.
 Uczeo pod opieką opiekuna może korzystad z boiska szkolnego oraz pobytu na
świeżym powietrzu na terenie szkoły.
 Uczeo może korzystad ze sprzętu sportowego za zgodą opiekuna.
 Rodzice/prawni opiekunowie powinni regularnie przypominad dziecku o
podstawowych zasadach higieny, podkreślad, że powinno ono unikad dotykania
oczu, nosa i ust, często myd ręce wodą z mydłem i nie podawad ręki na powitanie.
 Rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracad uwagę na odpowiedni sposób
zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania i sami również tak postępowad.
Dodatkowe wytyczne dotyczące uczniów i rodziców/opiekunów prawnych – klas 4-8
uczestniczących w konsultacjach na terenie szkoły
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Rodzice/opiekunowie prawni wypełniają oświadczenie odnośnie chęci skorzystania z
konsultacji indywidualnych/grupowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla
Kazimierza Wielkiego w Będzinie Załącznik nr 3.
Uczeo przynosi oświadczenie podpisane przez obojga rodziców/prawnych opiekunów o
wyrażeniu zgody na udział w konsultacjach indywidualnych/grupowych na terenie Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Będzinie Załącznik nr 3.
Uczniowie klas 8. od 25 maja 2020r. mogą korzystad z konsultacji na terenie szkoły.
Uczniowie klas 4-7 od 1 czerwca 2020r. mogą korzystad z konsultacji na terenie szkoły.
Uczeo klasy 4-8 powinien zapoznad się z harmonogramem konsultacji
indywidualnych/grupowych.
Uczeo powinien uzgodnid z danym nauczycielem termin i godzinę konsultacji
indywidualnych/grupowych.
Uczeo nie może umawiad się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w Jego domu przebywa
ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy z rodziny muszą pozostad w domu
oraz stosowad się do zaleceo służb sanitarnych i lekarza.
Jeżeli uczeo umówił się na konsultacje, a nie może przyjśd, ma obowiązek zgłosid ten fakt
nauczycielowi odpowiednio wcześniej.
Uczeo musi zabrad do szkoły własny zestaw podręczników, przyborów itp. zgodnie z
przedmiotem konsultacji. Uczeo nie może w szkole pożyczad podręczników przyborów i
innych rzeczy od innych uczniów lub nauczyciela.
W drodze „do” i „ze” szkoły uczeo powinien korzystad z osłony na usta i nos oraz
zachowywad dystans społeczny.
Uczeo po wejściu do szkoły obowiązkowo musi umyd ręce wodą z mydłem lub, jeżeli nie
ma przeciwwskazania zdrowotnego do stosowania środków do dezynfekcji, dezynfekuje
ręce przed wejściem do szkoły.
Uczeo bezwzględnie stosuje zasady higieny: często myje ręce wodą z mydłem i nie
podaje ręki na powitanie, zachowuje dystans, a także unika dotykania oczu, nosa i ust.
Uczeo zwraca uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy
kasłania. Stosownie zwraca uwagę innym w tym zakresie.
Uczeo unika większych skupisk uczniów, zachowuje dystans, przebywając na terenie
szkoły: na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych.

Dodatkowe wytyczne dotyczące uczniów i rodziców/opiekunów prawnych- uczniów
uczestniczących w zajęciach rewalidacyjnych na terenie szkoły


Należy wyrzucad zużyte jednorazowe środki ochrony osobistej do zamykanych,
wyłożonych workiem foliowym koszy.



Rodzice/ prawni opiekunowie wypełniają oświadczenie o chęci udziału w zajęciach
rewalidacyjnych na terenie szkoły lub oświadczenie o rezygnacji z zajęd rewalidacyjnych
na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Króla Kazimierza Wielkiego. Załącznik nr 4.

Będzin, dnia …………………….

…………………………………………………………………………
(czytelne podpisy rodziców/ opiekunów)

Będzin, dnia …………………….

…………………………………………………………………………
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(czytelne podpisy rodziców/ opiekunów)

5

