
 

      INFORMACJA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH, 

    UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ MDK-KRZYKI W OKRESIE PANDEMII 

 

Zajęcia  - konsultacje artystyczne w MDK-Krzyki odbywają się od 25 maja do 26 czerwca 2020 r.            

w małych grupach lub indywidualnie z zachowaniem zasad sanitarno-epidemicznych. 

1. W zajęciach mogą brać udział dotychczasowi uczestnicy zajęć stałych. 

2. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci, które złożyły nowy akces udziału  i zapisały się                          

u nauczyciela na konsultacje artystyczne. Zapisy na zajęcia odbywają się drogą @mailową                      

u nauczycieli prowadzących. 

3. Po potwierdzeniu przyjęcia na zajęcia przez nauczyciela, rodzic/opiekun prawny/pełnoletni 

uczestnik wypełnia DEKLARACJĘ i OŚWIADCZENIE znajdujące się na stronie internetowej 

www.mdk-krzyki.pl, które przesyła drogą @mailową lub przekazuje nauczycielowi przed 

zajęciami. 

4. Nauczyciele ustalają dzień i godziny spotkań dla konkretnego uczestnika i informują go o tym 

drogą  @mailową. 

5. Uczestnicy i rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do zapoznania się i bezwzględnego 

stosowania procedur obowiązujących w MDK-Krzyki w okresie stanu epidemii. 

6. Osobą upoważnioną do przyprowadzania i odbioru dziecka jest wyłącznie rodzic/opiekun 

prawny. Rodzice, którzy wyrazili zgodę w deklaracji  roku szkolnego  2019/2020                                      

na samodzielny powrót dziecka do  domu - ponoszą prawną odpowiedzialność za dziecko. 

7. Uczestnik zajęć ma obowiązek przybyć na zajęcia w godzinach wyznaczonych przez 

nauczyciela. 

8. Na zajęcia mogą uczęszczać wyłącznie dzieci i młodzież zdrowi, bez objawów sugerujących 

chorobę zakaźną lub inną. 

9. Rodzice nie maja wstępu na teren placówki - procedura opisana przy procedurze rodzica. 

10. Po wejściu do budynku uczestnik powinien skorzystać z umieszczonego przy drzwiach płynu 

do dezynfekcji rąk. Wyznaczony pracownik dokona pomiaru temperatury ciała. 

11. Rodzic/prawny opiekun powinien regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach 

higieny. Podkreślać, że powinno unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą                      

z mydłem i nie podawać ręki na przywitanie, wdrożyć odpowiedni sposób zasłaniania twarzy 

podczas kichania czy kasłania. 

12. Podczas poruszania się po ciągach komunikacyjnych na terenie placówki uczestnik powinien 

mieć założoną maskę ochronną. 

13. W placówce zostało przeznaczone odrębne pomieszczenie  tzw. izolatka na wypadek 

zaobserwowania u dziecka lub pracownika symptomów choroby zakaźnej. 

14. Na zajęciach w sali uczestnicy nie muszą nosić maseczek, ale muszą zachować dystans 

społeczny, tj. min 2 m. 
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