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DRODZY UCZNIOWIE I UCZENNICE, 

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE / OPIEKUNOWIE PRAWNI, 

sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad 

higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem. Wszyscy też jesteśmy 

odpowiedzialni za zdrowie i życie ludzi wokół nas, stąd wiele wymagań, ograniczeń 

i zasad, o przestrzeganie których apelujemy. 
 

 

W trosce o uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ zostały wdrożone  

procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną zamieszczone 

do dnia 1 września 2020 r. na stronie internetowej szkoły pod adresem www.zsce.pl w zakładce 

„CHEMIK” W CZASIE PANDEMII (http://zsce.pl/?page_id=2622). Proszę o zapoznanie się 

z nimi i ich ścisłe przestrzeganie. 
 

 
 

Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w tradycyjnej formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze będą prowadzone w budynku szkolnym i w obiektach 

należących do placówki. 

 

ZWRACAM SIĘ DO PAŃSTWA Z PROŚBĄ, ABY STOSOWAĆ SIĘ 

DO PONIŻSZYCH ZASAD 
 

 

1. Państwa rodziców / opiekunów prawnych proszę o podanie wychowawcy klasy możliwie 

najszybszej formy kontaktu oraz potwierdzenie aktualnych numerów telefonów. 

2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy. 

3. Do szkoły zakaz wstępu ma uczeń chory, zakatarzony lub z temperaturą oraz uczeń, którego 

domownik odbywa kwarantannę. Rodzic / opiekun prawny ucznia, ma obowiązek 

niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt odbywania przez domownika kwarantanny, 

jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem odpowiedzialności za zagrożenie 

bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich. 

4. Do odwołania obowiązuje zakaz parkowania samochodów przez uczniów przed salą 

gimnastyczną i halą sportową. 

5. Do odwołania wprowadza się zakaz przynoszenia z domu innych przedmiotów poza 

koniecznymi do nauki. 

6. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób 

trzecich, poza korytarzem wejściowym przed bramkami, stanowiącym przestrzeń wspólną. 

7. W miarę możliwości zachowujemy dystans min. 1,5 m. 

8. Po otrzymaniu informacji od nauczyciela, że uczeń zgłasza niedyspozycję zdrowotną 

rodzice zostaną poproszeni o niezwłoczny kontakt z lekarzem. Rodzic jest zobowiązany 

poinformować dyrektora lub wychowawcę klasy o stanie zdrowia dziecka. 

http://www.zsce.pl/
http://zsce.pl/?page_id=2622


W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie ono 

umieszczone w izolatce do czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę 

w czasie przebywania ucznia w izolatce. 

9. Ze względu na dużą liczbę uczniów w szkole obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic. 

Maseczki / przyłbice zdejmujemy dopiero po wejściu do sali lekcyjnej i zajęciu miejsca. 

10. Do budynku szkoły uczniowie wchodzą wejściami, zgodnie z planem wejść do budynku. 

 

11. Przed wejściem na teren szkoły należy zdezynfekować ręce płynem znajdującym się 

w dozownikach bezdotykowych. 

12. Uczniowie nie przynoszą do szkoły żadnych przedmiotów wykonanych z materiałów 

pluszowych lub tkanin ani żadnych zbędnych rzeczy. 

13. Uczniowie do szkoły przynoszą przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają 

znajdować się na ławce, którą zajmują. Uczniowie nie mogą wymieniać się pomocami 

dydaktycznymi i przyborami z innymi kolegami oraz nie mogą ich pożyczać. 

14. Maseczkę jednorazową można zutylizować w bezpieczny sposób w wyznaczonych 

i oznakowanych miejscach. 

15. Rodzice nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje potrzeba. Rodzic / opiekun 

prawny przebywający w sytuacji wyjątkowej na terenie szkoły, ma obowiązek założyć 

maseczkę lub przyłbicę oraz zdezynfekować ręce przed wejściem. 

16. Wszelkie informacje na temat ucznia rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela, 

przez kontakt mailowy lub telefoniczny, a także poprzez dziennik elektroniczny. 
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