
Rodzicu: 

 

1. Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka wprowadziliśmy szereg procedur, ograniczeń i instrukcji, 
aby ograniczyć ryzyko zakażania. Zapoznaj się z nimi. Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów jest 
dla nas najwyższym priorytetem.  

2. Do budynku szkoły przychodź tylko w razie niezbędnej konieczności. Wcześniej umów się na 
spotkanie. Wchodź tylko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 
oraz gdy Twoi domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych.  

3. Wchodząc do szkoły  zasłoń usta i nos  maseczką ochronną lub przyłbicą. 
4. Podczas przebywania na terenie szkoły obowiązują Cię ogólne zasady higieny: częste mycie rąk 

(po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce – dezynfekcja płynem znajdującym się 
przy wejściu), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

5. Odmowa użycia płynu do dezynfekcji lub zasłonięcia ust i nosa,  będzie skutkować zakazem 
wejścia na teren szkoły 

6. Możesz być poddany obowiązkowemu badaniu przesiewowemu, polegającemu na mierzeniu 
temperatury ciała.  

7. Podczas przerw, przed lekcjami i po lekcjach Twoje dziecko ma obowiązek zasłaniania ust i nosa 
– zapewnij mu osobiste środki ochrony tych miejsc (np. maseczki, przyłbice). 

8. Przy wejściu głównym znajdziesz numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 

9. Komunikuj się z dyrekcją, pracownikami sekretariatu i administracji przez mobidziennik lub pocztą 
elektroniczną.  

10. Do gabinetów nr 2,3,4,5,6,7,8 wejście dla wszystkich osób, poza pracownikami urzędującymi w 
tych pomieszczeniach,  jest ograniczone. W celu załatwienia pilnej sprawy zgłoś cel swojej wizyty 
pracownikowi portierni.  

11. W celu usprawnienia komunikacji urzędowej, w holu szkoły jest wystawiona urna podawcza. 
Możesz umieścić w niej druki  i korespondencję skierowaną do sekretariatów, administracji, kadr 
czy dyrekcji szkoły.  

12. Do pokoju nauczycielskiego i pokoju nauczycieli wychowania fizycznego wejście poza 
pracownikami, jest ograniczone. Nie wchodź do tych pomieszczeń. 

13. Jeżeli Twoje dziecko wymaga pomocy np. w poruszaniu się zgłoś ten fakt wychowawcy klasy. 



14. Informację dotyczącą zagrożenia epidemią lub zakażeniem przekaż dyrektorowi szkoły w każdy 
możliwy, najszybszy i skuteczny sposób. 

15. Zapewnij dziecku własne przybory i podręczniki. 
16. W razie konieczności realizacji kształcenia w formie zdalnej lub hybrydowej,  Dyrektor Szkoły 

przekazuje uczniom, rodzicom, informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły. 
 

Postępuj rozważnie. Jesteś dla nas partnerem i najważniejszym wsparciem. Zawsze na pierwszym 
miejscu stawiaj bezpieczeństwo swoje i innych. Zgłoś wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły, gdy 
Twoje dziecko ma problemy.  Na bieżąco śledź zalecenia władz państwowych i samorządowych 
oraz zapoznaj się z Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 16/2020, zawierającym procedury dla 
Zespołu Szkół Łączności w Poznaniu.  
 

 

 


