
PROCEDURA KOMUNIKOWANIA SIĘ NAUCZYCIELI Z RODZICAMI 

W CZASIE PANDEMIIOBOWIĄZUJĄCA W ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH 

W BOLECHOWICACH W ZWIĄZKU Z ZPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I 

ZWALCZANIEM COVID-19 

 

Podstawa prawna: 

 

• Rozporządzenie MEN W sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  i 

niepublicznych szkołach i placówkach. 

 

• Rozporządzeniu MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19.  

 

• Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Cel procedury: 

 

• Zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom 

oraz pracownikom na terenie szkoły w związku z istniejącym zagrożeniemCOVID - 19. 

 

Zakres obowiązywania procedury: 

 

Procedura dotyczy szybkiej ścieżki komunikowania się nauczycieliz rodzicami i rodziców      

z nauczycielami w okresie pandemii korona wirusa COVID - 19. 

 

Uczestnicy postępowania: 

 

• Dyrektor, nauczyciele, rodzice dzieci/uczniów. 

 

Najszybszą formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub 

dyrektorem w okresie pandemii korona wirusa COVID-19 są kontakt telefoniczny, dziennik 

elektroniczny lub e-mailowy. 

 

• Nauczyciele wychowawcy zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie 

aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania, by móc z nimi skontaktować się w 

sytuacji niebezpiecznej, tj.stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka. 

 

 • Nauczyciele wychowawcy ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć 

szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby.  

 

Głównym środkiem komunikacji jest dziennik elektroniczny lub po ustaleniu z 

nauczycielem grupa na komunikatorze lub email. 

 

Nauczyciele wychowawcy przekazują również rodzicom numer telefonu do szkoły 

służący szybkiej komunikacji z nauczycielami i rodzicami. 

 

Kontakt rodziców z nauczycielem wyznaczony jest w godzinach od 7:30 do 16:00 



W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne są spotkania rodziców  z nauczycielami                          

i wychowawcami. 

Odbywać się one będą  po wcześniejszym umówieniu drogą elektroniczną lub telefoniczną. 

 

Organizacja spotkań z rodzicami na początku roku szkolnego w czasie pandemii 

COVID-19. 

 

• Spotkania rodziców z wychowawcami klas odbywają się zgodnie z ustalonym  

harmonogramem. 

 

• Spotkania organizacyjne odbywają się w odpowiednich odstępach czasowych z 

uwzględnieniem dezynfekcji pomieszczeń. 

 

• Pracownik szkoły dokonuje pomiaru temperatury rodzicom. 

 

• Rodzice i nauczyciele uczestniczą w spotkaniach w maseczkach. 

 

• W każdym pomieszczeniu znajdują się środki do dezynfekcji rąk. 

 

W związku z reżimem sanitarnym nie przewiduje się organizacji spotkań z rodzicami 

określanych jako wywiadówki. Rodzice mają możliwość systematycznego monitorowania 

postępów edukacyjnych i wychowawczych uczniów drogą elektroniczną. 

 

Przykładowy harmonogram wrześniowych spotkań z rodzicami: 

 

 

 

Klasa 

 

Data Godzina 

 

KLASA I 

07.09.2020 (poniedziałek) 16.30 

 

KLASA II 

07.09.2020 16.45 

 

KLASA III 

07.09.2020 17.00 

 

KLASA IV 

07.09.2020 17.15 

 

KLASA V 

08.09.2020 (wtorek) 16.30 

 

KLASA VI 

08.09.2020 16.45 

 

KLASA VII 

08.09.2020 17.00 

 

KLASA VIII 

08.09.2020 17.15 

 

 

 
 


