Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 48/VIII/2020
Wójta Gminy Płońsk
z dnia 31 sierpnia 2020r.

Wytyczne
dotyczące organizacji dowozu dzieci do placówek oświatowych z Gminy Płońsk
w czasie trwania epidemii

§1
Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze
Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 491 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910 z późn. zm).
4. Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r.
poz.1356 z późn. zm.).
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z
2020r. poz.1166, z późn. zm).
6. Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej.
§2
Podstawowe cele wdrażanych procedur
1. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników placówek
oświatowych w czasie dojazdu dzieci do szkół środkiem transportu zapewnionym przez Organ
Prowadzący.
2. Umożliwienia identyfikacji osób, które będą podlegać kwarantannie w przypadku
potwierdzonego zakażenia.
§3
Okres obowiązywania procedur
Procedury określone w wytycznych będą obowiązywać do czasu ustania epidemii lub odwołania.
§4
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Zasady dowozu dzieci do szkół
1. W czasie trwania epidemii, dzieci mogą być dowożone przez Organ Prowadzący do placówek
oświatowych po złożeniu przez rodziców/opiekunów oświadczenia na dany rok szkolny
stanowiącego
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rodziców/opiekunów do dnia 4 września danego roku. Niedostarczenie zobowiązania w
wyznaczonym czasie jest równoznaczne z rezygnacją dowożenia ucznia do szkoły w czasie
epidemii.
2. Placówka oświatowa prowadzi rejestr dzieci dojeżdżających do szkoły, zbiera oświadczenia o
których mowa w ust. 1. Dane będą przekazywane do Organu Prowadzącego na jego wezwanie.
3. Dzieci przyprowadzane są i odbierane są z przystanku autobusu szkolnego przez osoby zdrowe
wskazane w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1.
4. Dowóz dzieci do szkół będzie odbywał się zgodnie z aktualnymi wytycznymi związanymi
z COVID-19.
5. Nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski,
maseczki, przyłbicy na dzieci powyżej 4 roku życia.
6. W autobusie, w miarę możliwości zostanie przypisane stałe miejsce siedzące dla dziecka
z zachowaniem aktualnych przepisów prawa, zasad sanitarnych i dystansu społecznego.
7. Do autobusu dzieci będą wpuszczane pojedynczo. Oczekujący na autobus winni zachować
dystans społeczny.
8. Z dowozu organizowanego przez Gminę Płońsk mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe. W
przypadku stwierdzenia niepokojących objawów u dziecka w czasie pobytu w placówce
oświatowej rodzic będzie zobowiązany do osobistego odbioru dziecka z placówki. Dziecko nie
będzie mogło wrócić autobusem szkolnym.
9. Przed wejściem do autobusu będzie mierzona dziecku temperatura.
10. Zaleca się aby dziecko w czasie transportu ograniczyło dotykanie powierzchni autobusu do
minimum.
§5
Wytyczne dla rodziców
1. Rodzice/opiekunowie:
1) zapewniają sobie i dziecku powyżej 4 lat indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do/z
przystanku autobusu szkolnego i w trakcie transportu;
2) przyprowadzający/odbierający dzieci z autobusu winni zachować odległość od innych dzieci
i ich rodziców wynoszącą min. 2m;
3) nie mogą wchodzić z dziećmi do autobusu;
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4) przypominają dziecku, żeby nie zabierało ze sobą niepotrzebnych przedmiotów oraz aby
wsiadając do autobusu nie dotykało niepotrzebnych przedmiotów, siedzeń;
5) przypominają dziecku, żeby stosowało się do poleceń opiekuna autobusu i kierowcy,
w szczególności o zajmowaniu wyznaczonego miejsca siedzącego;
6) regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą
z mydłem lub środków dezynfekujących, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu
częstego dotykania oczu, nosa i ust, zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania
twarzy podczas kichania czy kasłania.
2. W przypadku stwierdzenia przez opiekuna autobusu niepokojących objawów chorobowych
i dziecka w tym podwyższonej temperatury tj. min. 37,3 stopnia Celsjusza opiekun
zobowiązany jest do zabrania dziecka do domu, a dzieci powyżej 12 roku życia zostaną
odesłane do domu. Opiekunka autobusu przekaże informację do szkoły o odesłaniu ucznia
powyżej 12 roku życia z uwagi na występujące objawy chorobowe tj. gorączkę. Szkoła jest
zobowiązana przekazać informację do opiekunów prawnych.
3. Przyprowadzać i odbierać dzieci do lat 12 z autobusu zobowiązane są osoby wskazane w
oświadczeniu, o którym mowa w § 4 ust. 1.
4. Dzieci powyżej 12 roku życia mogą przychodzić i odchodzić do autobusu samodzielnie za
zgodą opiekuna.
5. W przypadku zmiany okoliczności wskazanych w oświadczeniu, o których mowa w § 4 ust. 1,
rodzice/opiekunowie zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki oświatowej.
6. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy
dziennie, a w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów do niezwłocznego
powiadomienia placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko korzystające z dowozu.
§6
Wytyczne dla dyrektora i opiekuna autobusu
1. Dyrektor placówki zobowiązany jest przygotować listę dzieci korzystających z dowozu. Na
podstawie danych zostanie stworzona karta pomiaru temperatury.
2. Dyrektor zbiera i przechowuje oświadczenia rodziców, o których mowa w §4 ust. 1 dotyczące
dowozu dzieci do szkół.
3. Dyrektor w porozumieniu z opiekunem autobusu oraz rodzicami prowadzi listę obecności dzieci
w autobusie w drodze do szkoły i z powrotem.
4. Opiekun wskazuje dziecku wyznaczone, stałe miejsce siedzące.
5. Opiekun wpuszcza do autobusu dzieci pojedynczo.
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6. Opiekun zobowiązany jest do stosowania środków ochrony osobistej – maseczki/przyłbicy
ochronnej, rękawiczek jednorazowych oraz do bieżącej dezynfekcji rąk.
7. W przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury u dziecka tj. min. 37,3 stopnie Celsjusza ,
opiekun odmawia wpuszczenia dziecka do autobusu o czym informuje dyrektora placówki
oświatowej, który w przypadku dzieci powyżej 12 roku życia przekazuje informację do
rodziców.
8. Opiekun zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie,
a w przypadku zaobserwowania niepokojących objawów do niezwłocznego powiadomienia
placówki oświatowej, do której dowożone są dzieci.
§7
Wytyczne dla kierowcy/przewoźnika
1. Kierowca/przewoźnik zobowiązany jest do stosowania aktualnych wytycznych sanitarnych w
związku z epidemią.
2. Kierowca/przewoźnik zobowiązany jest do dezynfekcji pojazdu zmniejszającej ryzyko
zachorowania zgodnie z wytycznymi, w szczególności do dezynfekcji poręczy, miejsc
dotykanych przez dzieci, opiekuna po każdej grupie osób.
3. W autobusie należy wystawić płyn do dezynfekcji rąk.
4. W autobusie należy na stałe przypisać miejsca siedzące do uczniów, korzystających z dowozu, z
zachowaniem odpowiednich zaleceń sanitarnych.
5. Kierowca/przewoźnik zobowiązany jest do samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy
dziennie, a w przypadku zaobserwowanie niepokojących objawów do niezwłocznego
powiadomienia placówki oświatowej i Organu Prowadzącego.
6. Przewoźnik zobowiązany jest do prowadzenia rejestru kierowców dowożących dzieci do szkół z
aktualnym numerem telefonu.

4

Załącznik nr1 do
wytycznych
w sprawie organizacji dowozu dzieci
do placówek oświatowych
z Gminy Płońsk w czasie trwania epidemii

Imię I Nazwisko
rodziców/opiekunów
dziecka
Adres zamieszkania
Telefon kontaktowy
Imię i Nazwisko
dziecka/dzieci
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że:
1. Jestem świadom/ świadoma pełnej odpowiedzialności za dobrowolne posłanie dziecka do
szkoły w aktualnej sytuacji epidemiologicznej i przewóz dziecka transportem zapewnionym
przez Gminę Płońsk do szkoły.
2. Są mi znane zagrożenia związanych z zakażaniem wirusem COVID-19 i znane jest mi
ryzyko na jakie narażone jest zdrowie mojego dziecka mimo wprowadzonych obostrzeń
sanitarnych i wdrożonych środków ochronnych stosowanych w środku transportu.
3. Dziecko nie jest/jest (niewłaściwe skreślić) uczulone na wszelkie środki dezynfekujące.
4. Wyrażam zgodę na pomiar temperatury u dziecka.
5. Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących w środku transportu procedur
związanych z reżimem sanitarnym oraz przyprowadzania i odbierania dziecka z przystanku
autobusowego z zachowaniem obowiązujących zasad – zachowanie dystansu społecznego,
zasłanianie ust i nosa, zarówno rodzic jak i dziecko.
6. Jestem świadomy/świadoma, że przypadku wystąpienia gorączki lub objawów chorobowych
dziecko nie zostanie wpuszczone do środka transportu, a w przypadku gdyby objawy
pojawiły się w szkole zobowiązuję się do natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.
7. Zapoznałem się z wytycznymi organu prowadzącego dotyczącymi organizacji dowozu
dzieci do placówek oświatowych z Gminy Płońsk w czasie trwania epidemii i zobowiązuję
się do ich przestrzegania.
8. W przypadku zmiany okoliczności zawartych w niniejszym oświadczeniu zobowiązuję się
do niezwłocznego poinformowania dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.

……………………………………………….
(data i podpis rodziców/opiekunów)
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