
BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY 

Drodzy uczniowie od 1 września 2020 r. w naszej szkole rozpoczynamy stacjonarną, 

tradycyjną naukę. 

Abyśmy bezpiecznie mogli pracować proszę stosować się do poniższych zasad. 

Nowe wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego dla szkół dokładnie określają organizację zajęć w szkole, zasady korzystania z 

biblioteki szkolnej oraz formy kontaktu i współpracy z rodzicami. W wytycznych tych 

szczególnie zwrócono uwagę na przestrzeganie zasad higieny, dezynfekcję pomieszczeń a 

także na postepowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem. Dlatego też 

zgodnie z tymi wytycznymi w naszej szkole będą obowiązywały następujące zasady, które dla 

dobra wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników musimy przestrzegać: 

 Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych, 

sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie 

 Uczniów do szkoły i na warsztaty szkolne mogą odprowadzać i odbierać opiekunowie 

bez objawów chorobowych, które sugerują infekcję dróg oddechowych  

 Opiekunowie wraz z młodzieżą mogą wchodzić na teren szkoły i warsztatów szkolnych 

zachowując następujące zasady: 

- dystans od nauczycieli i pracowników szkoły minimum 1,5 metra 

- stosowanie środków ochronnych ( osłonięcie ust, nosa, rękawiczki, dezynfekcja rąk) 

 W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do minimum ( osoby bez bez 

objawów chorobowych, sugerujących infekcje dróg oddechowych, stosują środki 

ochronne: osłaniają usta i nos, jednorazowe rękawiczki, dezynfekują ręce) 

 Przy wejściu do budynków szkoły należy obowiązkowo dezynfekują ręce 

 Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, nie wymieniają się nimi 

 Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów 

Będą otwarte cztery wejścia do szkoły. Aby zachować zasady bezpieczeństwa proszę wchodzić 

według następujących zaleceń: 

 Uczniowie klas I  wejściem nr 7 od dziedzińca szkoły 

 Uczniowie klas II wejściem nr 2 od ulicy 

 Uczniowie klas III wejściem nr 3 od parkingu 

 Uczniowie klas IV wejściem głównym nr 1 od ulicy 

W szkole obowiązują procedury postepowania w czasie trwania epidemii z uwzględnieniem 

specyfiki naszej szkoły, zaleceń oraz wytycznych. 

Szczegółowe informacje będą przekazywane przez e-dziennik i umieszczane na stronie 

internetowej szkoły. 
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