
Uczniu: 
1. Do budynku szkoły wchodź tylko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy Twoi domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w 
warunkach domowych.  

2. Wchodząc do szkoły  zasłoń usta i nos  maseczką ochronną lub przyłbicą. 
3. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 
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 i w przypadku gdy jesteś niepełnoletni, natychmiastowe poinformowanie  
o tym fakcie rodziców /prawnych opiekunów/. 

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

7. W przypadku zauważenia jakiejkolwiek infekcji możesz mieć zaleconą dodatkową weryfikację 
stanu zdrowia i przebywanie w sali odosobnienia do czasu przybycia odpowiednich służb. Dalsze 
postępowanie w sprawie leży wyłącznie w gestii Dyrektora Szkoły lub osoby przez niego 
upoważnionej. 

8. Podczas przerw międzylekcyjnych, w toaletach oraz przez lekcjami i po lekcjach na korytarzach 
szkolnych, używaj środki zabezpieczenia osobistego, które zasłaniają usta i nos. /maseczka, 
przyłbica/. Ich prawidłowe używanie w budynku szkoły poza salami, w których prowadzone 
są zajęcia, jest obowiązkowe. Na dziedzińcu szkolnym oraz boiskach używanie maseczek nie 
jest obowiązkowe, pod warunkiem zachowania dystansu społecznego. Brak zachowania 
właściwych nakazów w tym zakresie będzie traktowane jako naruszenie § 85 p.1.6. Statutu 
Zespołu Szkół Łączności.  

9. W salach lekcyjnych zasłanianie ust i nosa nie jest obowiązkowe. Bądź jednak rozważny. 
Pamiętaj o bezpiecznym zachowaniu. Jeżeli masz obawy o swoje zdrowie zasłaniaj nos i usta. 

10. Poruszaj się po szkole stosując się do zakazów i nakazów umieszczonych na tablicach. Na 
terenie szkoły mogą być wyznaczone sektory z ograniczonym wejściem i przebywaniem. 

11. Nie gromadź się w grupach na korytarzach, w toaletach,  podczas przerw, przed i po zajęciach. 
Obowiązuje zachowanie dystansu społecznego 



12. Korzystaj  z szatni jest wg przydziału klas do poszczególnych pomieszczeń. Przed  
i po korzystaniu z szatni należy zdezynfekuj ręce środkiem do dezynfekcji rąk umieszczonym 
przy wejściu do szatni. W szatni obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.  

13. Korzystaj z biblioteki szkolnej w godzinach jej pracy. Książki i inne materiały oddane mogą być 
wypożyczone uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny – bądź cierpliwy i wyrozumiały. 
Przy wypożyczaniu książek obowiązuje zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą.  

14. Korzystaj z gabinetu profilaktyki zdrowotnej /pielęgniarki szkolnej/ 
w godzinach pracy pielęgniarki. 

15. Przed spożyciem posiłku umyj ręce ciepłą wodą z mydłem lub/i zdezynfekuj dostępnym płynem 
dezynfekcyjnym. 

16. Korzystaj z posiłków w bufecie szkolnym, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Wejście i 
przebywanie w bufecie, poza spożywaniem posiłku winno odbywać się w maseczce ochronnej 
lub przyłbicy, które zasłaniają usta i nos.  

17. Komunikuj się z nauczycielami przez mobidziennik.  
18. Słuchaj komunikatów ogłaszanych przez szkolny radiowęzeł i wyświetlanych na nośnikach 

wizualnych. 
19. Jeżeli widzisz zagrożenie epidemiczne – zgłoś ten fakt nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły w 

każdy możliwy, najszybszy i skuteczny sposób. 
20. Komunikuj się z Dyrektorem Szkoły, wicedyrektorami, kierownikiem laboratorium, pracownikami 

sekretariatów, księgowości i kadr drogą elektroniczną poprzez mobidziennik lub pocztę 
elektroniczną. 

21. Pracownik sekretariatu będzie dostępny w portierni szkoły w godz. 10.45 – 11.00 i 13.45 – 14.05. 
22. W celu usprawnienia komunikacji urzędowej, w holu szkoły jest wystawiona urna podawcza. 

Możesz umieścić w niej druki  i korespondencję skierowaną do sekretariatów.  
23. Wychowanie fizyczne będzie realizowane jak najczęściej na otwartej przestrzeni. Zawsze bądź 

przygotowany na zajęcia na powietrzu.  
24. Stosuj się do nakazów nauczycieli wychowania fizycznego w zakresie bezpiecznego 

przygotowania się do zajęć i postępowania po zajęciach. 
25. W trakcie lekcji korzystaj z własnych przyborów i podręczników. Nie wymieniaj się z innymi. 
26. Nie zabieraj ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
27. Zajmuj w sali lekcyjnej to samo miejsce. 
28. W razie konieczności realizacji kształcenia wyłącznie zdalnego otrzymasz informację dotyczącą 

tego kształcenia oraz  możliwość konsultacji z nauczycielami.  
29. Zgłoś wychowawcy, jeżeli masz problemy z infrastruktura informatyczną w domu. 



30. Bądź obecny na lekcji on-line wg planu. Jeżeli to niemożliwe zgłoś ten fakt nauczycielowi 
prowadzącemu zajęcia, a w razie nieobecności stosuj procedurę usprawiedliwiania zajęć 
określoną w statucie szkoły. 

31. Podczas zajęć on-line zachowuj ogólnie przyjęte zasady kultury osobistej i języka obowiązujące 
podczas tradycyjnych zajęć. 

Postępuj rozważnie. Zawsze na pierwszym miejscu stawiaj bezpieczeństwo swoje i innych. 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.  
 

 


