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Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii – informacje dla uczniów i 
rodziców 

 

Do szkoły może uczęszczać uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych (katar, kaszel, wysypka, gorączka, duszności, ból mięśni, brzucha, głowy, 

biegunka) oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji.  

W uzasadnionym podejrzeniu, że uczeń jest chory i może zarażać innych, nie może on 

uczestniczyć w zajęciach. Dyrektor dyżurny może zmierzyć uczniowi temperaturę i zdecydo-

wać o niemożności kontynuowania zajęć przez tego ucznia. 

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przybo-

rami szkolnymi między sobą. 

Wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie, mają zakryte usta i nos. Uczeń, 

który nie posiada maseczki lub przyłbicy nie może wejść na teren szkoły. 

Uczniowie mogą zdjąć maseczki po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej. Podczas wykonywania 

zadań przy tablicy oraz podczas przerw w przestrzeni wspólnej (na korytarzu, w łazience) ucz-

niowie noszą maseczki. 

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Uczniowie, którzy rozpoczynają zajęcia w budynku warsztatów, wchodzą do szkoły od strony 

parkingu. 

Uczniowie, którzy zaczynają zajęcia w sali gimnastycznej, wchodzą do szkoły od strony boisk 

szkolnych. 

Przerwa sygnalizowana dzwonkiem dotyczy tylko uczniów zmieniających salę lekcyjną. Po-

zostali uczniowie mają przerwę w czasie wyznaczonym przez nauczyciela. 

Do odwołania znosi się obowiązek korzystania z szatni. Uczniowie nie muszą zmieniać obu-

wia a okrycie wierzchnie mogą zabrać do sali lekcyjnej. Dla uczniów, którzy chcą zostawić 

okrycie wierzchnie, szatnie będą dostępne. 

Centrum multimedialne jest nieczynne do odwołania. 
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Sekretariat szkoły będzie dostępny dla uczniów i rodziców po wcześniejszym telefonicznym 

umówieniu się. 

Rodzic/prawny opiekun przybywający w sytuacji wyjątkowej na teren szkoły, ma obowiązek 

założyć maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 
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