
ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 
Zespół Szkół Mechanicznych nr 1 im Franciszka Siemiradzkiego w Bydgoszczy 

Obowiązujące od 1 września 2020 r. 
 

Procedury pracy Zespołu Pieśni i Tańca „Ziemia Bydgoska” 
 

1. Zajęcia taneczno-wokalne odbywają się na terenie Zespołu Szkół 
Mechanicznych nr 1 w Bydgoszczy, gdzie obowiązują opracowane Procedury 
Bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19. 

OGÓLNE ZASADY: 

1. Rodzic/opiekun prawny, który chce przyprowadzić dziecko na zajęcia, musi 
dostarczyć wymagane oświadczenia (załącznik nr 1). 

2. Osoba pełnoletnia która zamierza brać udział w zajęciach Zespołu musi dostarczyć 
wymagane oświadczenia ( załącznik nr 2)  

3. Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę, rodzic/opiekun zobowiązany jest do 
przekazywania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia swojego dziecka. 
Nie należy posyłać dziecka na zajęcia Zespołu, jeżeli w domu przebywa ktoś na 
kwarantannie lub w izolacji. Dotyczy to również pełnoletniego uczestnika zajęć. 

4. Uczestnik zajęć powinien być zdrowy – bez objawów chorobowych. 
5. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane tylko przez jednego rodzica/opiekuna 

prawnego. 
6. Przed wejściem do placówki uczestnicy zajęć, rodzic/prawny opiekun będą mieli 

dokonany pomiar temperatury ciała. Podwyższona temperatura eliminuje wejście do 
placówki.  

7. W przypadku przybycia o jednakowym czasie, należy zachować dystans społeczny w 
stosunku do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców, wynoszący 
minimum 1,5 m  

PRZYPROWADZANIE I ODBIERANIE DZIECKA 

1. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka  
w maseczce ochronnej. Maseczkę ochronną dziecka od 3 roku rodzic zabiera po 
oddaniu dziecka. 

2. Rodzice nie wchodzą do budynku szkoły (nie dotyczy dzieci grupy przedszkolnej i 
grupy pierwszej), dziecko po pomiarze temperatury przechodzi do szatni przy sali, 
zostawia okrycie wierzchnie i zmienia obuwie przechodzi do Sali prób. 

4. Zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia na zewnątrz obowiązują zasady wynikające z 
wytycznych ministerstwa w sprawie COVID – 19. 

ZASADY POBYTU DZIECI I MŁODZIEŻY 

1. Dzieci i młodzież na zajęcia taneczne przychodzą ubrane w strój ćwiczebny (szatni 
zostawiamy tylko kurtkę i obuwie) 

2. Zajęcia prowadzone są z zachowaniem zasady minimalnej przestrzeni do zajęć. 
3. Zajęcia prowadzone są bez maseczek ochronnych i rękawiczek. 



4. Zajęcia taneczne będą prowadzone w stałych grupach, dzieci i młodzież będą 
realizować zajęcia również w parach po pisemnym uzyskaniu zgody od uczestników 
dorosłych i rodziców/opiekunów. 

5. Przed zajęciami tanecznymi i wokalnymi obowiązuje dezynfekcja rąk każdego 
uczestnika. 

6. Co najmniej raz na godzinę sale prób będą wietrzone 
7. Na zajęcia nie można przynosić niepotrzebnych przedmiotów oraz jedzenia. 

  

INFORMACJE DODATKOWE 

1. Rodzic/opiekun nie może wchodzić do szkoły-siedziby Zespołu ze względu na 
konieczność zachowania wzmożonych procedur higienicznych i utrzymania czystości 
w placówce. 

2. Wszelkie informacje o dziecku przekazuje pracownik odprowadzający dziecko. 
3. W razie wystąpienia objawów jakiejkolwiek infekcji w postaci kataru, kaszlu, 

gorączki dziecko zostanie umieszczone w izolatorium (wydzielone pomieszczenie), a 
rodzic/opiekun zostaje poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania 
dziecka. 

4. Wszystkie szczegółowe informacje, procedury i wzory oświadczeń, będą dostępne dla 
rodziców na stronie internetowej Zespołu. 

5. Komunikacja z rodzicami/opiekunami odbywać się będzie głównie drogą 
elektroniczną. 

6. W przypadku zakażenia koronawirusem, placówka będzie postępować zgodnie z 
wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego. 

  

  

  

Do niniejszej procedury dołączone są następujące załączniki: 

  

Załącznik 1 – oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

 Załącznik 2 – oświadczenie dorosłego uczestnika zajęć 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1  
 
Oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 
 
Oświadczam, że moje dziecko ………………………………………… 
ur. …………………...................... w ciągu ostatnich 14 dni 
nie miał/a kontaktu z osobą zakażoną wirusem Covid-19 oraz nikt z członków 
najbliższej rodziny, otoczenia nie przebywa na kwarantannie, nie przejawia 
widocznych oznak choroby. 
 
Stan zdrowia dziecka jest dobry, syn/córka nie przejawia żadnych oznak 
chorobowych (podwyższona temperatura, kaszel, katar, alergii). 
 
Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała mojego dziecka. 
 
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w ZSM nr 1 oraz ZPiT Ziemia 
Bydgoska procedur, regulaminów związanych z reżimem sanitarnym oraz 
natychmiastowego odebrania dziecka z zajęć w razie wystąpienia jakichkolwiek 
oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce, w szczególności do: 
                1. zakazania dziecku zabierania do placówki innych przedmiotów, które nie 
wynikają z przyczyn zdrowotnych; 

                 2. odbioru dziecka przez wyłącznie jednego z rodziców /opiekunów 
prawnych (nie wykazującego żadnych zmian chorobowych), w wyznaczonym przez 
dyrektora placówki miejscu.  

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki, nauczyciela o wszelkich 
zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym 
otoczeniu. 
 
(data i czytelny podpis rodzica) …………………………… …………….. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 2 

    Oświadczenie dorosłych uczestników zajęć 

Oświadczam, że jestem zdrowy (-a) i w ciągu ostatnich 14 dni nie miałem kontaktu z osobą 
zakażoną wirusem Covid-19  oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie 
przebywa na kwarantannie, nie przejawia widocznych oznak choroby. 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała. 

Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących  procedur, regulaminów związanych  
z reżimem sanitarnym oraz natychmiastowego odebrania dziecka w razie wystąpienia 
jakichkolwiek oznak chorobowych w czasie pobytu w placówce. 

Oświadczam, że zostałem zapoznany (-a ) z ryzykiem, które niesie za sobą choroba COVID-
19 i zwiększonym ryzyku ekspozycji na potencjalne czynniki chorobotwórcze dla 
podopiecznych i pracowników w siedzibie Zespołu.  

Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki, instruktora zajęć o wszelkich 
zmianach w sytuacji zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

                                                                 

 (data i czytelny podpis )    …………………………… …………….. 

	


