
Podstawowe informacje dla uczniów dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa  
w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w związku z wystąpieniem epidemii  

- wyciąg z Procedury 

1. Na terenie Szkoły mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję górnych dróg oddechowych (kaszel, gorączka). Jeżeli zaistnieje taka konieczność, w przypadku 

zauważania ww. objawów chorobowych dokonuje się pomiaru temperatury ciała ucznia za pomocą 

termometru bezdotykowego. Pomiaru dokonuje pielęgniarka szkolna lub wyznaczony pracownik. 

2. Do Szkoły nie mogą uczęszczać uczniowie, gdy ich domownicy przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Uczeń wchodzący do Szkoły zobowiązany jest zdezynfekować ręce i mieć zakryte usta i nos. 

4. Uczniowie przebywając na terenie Szkoły muszą unikać gromadzenia się i ścisku oraz starać 

się zachowywać dystans od innych osób, co najmniej 1,5m. 

5. W częściach wspólnych, gdzie niemożliwe jest zachowanie dystansu od innych osób 

uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy muszą zakrywać usta i nos (chodzą w 

maseczkach/przyłbicach), dotyczy to w szczególności przerw międzylekcyjnych, korzystania z szatni, 

biblioteki i bufetu szkolnego. 

6. Podczas zajęć uczniowie korzystaj z własnych przyborów szkolnych, a swoje rzeczy 

(podręczniki, przybory szkolne) trzymają na przypisanej ławce, w swoim plecaku/torbie. 

7. Uczniowie nie mogą wnosić do budynku Szkoły przedmiotów, które nie są niezbędne do 

zajęć, w których bierze udział, wyjątek stanowią uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

w szczególności z niepełnosprawnościami - rodzic/opiekun prawny /uczeń pełnoletni zobowiązany jest 

do regularnego czyszczenia przedmiotów przynoszonych do Szkoły.  

8. Uczeń niepełnoletni może być zwolniony z zajęć lekcyjnych na wyraźną prośbę 

rodzica/prawnego opiekuna przedstawioną na piśmie (np. przez e-dziennik) najpóźniej na godz. przed 

zwolnieniem ucznia. Uczeń niepełnoletni przedstawia pisemną prośbę rodzica/prawnego opiekuna lub 

informuje o w/w prośbie przesłanej przez e-dziennik wychowawcę klasy. Wychowawca poświadcza na 

karcie zwolnienia fakt otrzymanej informacji o zwolnieniu ucznia w danym dniu o określonej godz. i 

wpisuje do e-dziennika w zakładce frekwencji „u”. Uczeń wychodząc ze Szkoły okazuję kartę i 

pozostawia ją pracownikowi portierni. Informację o zwolnieniu ucznia wychowawca przekazuje 

wicedyrektorowi. 

9. Uczeń pełnoletni ma prawo do zwolnienia się sam, przy czym informacje o potrzebnie 

zwolnienia i godz. wyjścia ze Szkoły przekazuje wychowawcy. Wychowawca poświadcza na karcie 

zwolnienia fakt otrzymanej informacji o zwolnieniu ucznia w danym dniu o określonej godz. i wpisuje 

do e-dziennika w zakładce frekwencji „u”. Uczeń wychodząc ze szkoły pozostawia kartę zwolnienia 

pracownikowi portierni. Informację o zwolnieniu ucznia wychowawca przekazuje wicedyrektorowi. 

10. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do podania Szkole numeru telefonu oraz 

adresu e-mail do kontaktu i aktualizowania go, w przypadku wystąpienia zmiany danych 

kontaktowych. Aktualne dane do kontaktu zbiera na początku wychowawca klasy i wpisuje je do 

dziennika elektronicznego, a w razie zmiany w ciągu roku szkolnego należy nowy numer/adres e-mail 



podać w sekretariacie Szkoły – pracownik sekretariatu uczniowskiego, nanosi zmiany w dzienniku 

elektronicznym i przekazuje informację dotyczącą zmiany wychowawcy klasy. 

11. W Szkole wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy 

chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych. 

12. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, które wskazują na chorobę 

sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, gorączka – 

temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 37,5 stopnia Celsjusza, duszności), 

uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy, o sytuacji zdrowotnej ucznia informowani są jego 

rodzice/prawni opiekunowie. Uczeń niepełnoletni w izolacji przebywa pod opieką pracownika Szkoły, 

do czasu przybycia rodziców/prawnych opiekunów. W przypadku ucznia pełnoletniego, gdy stan 

zdrowia nie wymaga interwencji zespołu ratownictwa medycznego, uczeń ma obowiązek udać się do 

domu transportem indywidualnym, pozostać w domu, obserwować swój stan zdrowia i skorzystać z 

teleporady medycznej. W każdym przypadku, gdy pogarsza się stan zdrowia ucznia podejrzanego o 

zakażenie, powiadamia się pogotowie ratunkowe (dotyczy zarówno sytuacji przy wejściu do Szkoły i 

podczas zajęć lekcyjnych). 


