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I. WYTYCZNE DLA UCZNIÓW I ICH RODZICÓW/OPIEKUNÓW/OSÓB 

TRZECICH* 

 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie 

został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej oraz jego domownicy 
nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.  

2. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie Dyrektora szkoły/ wychowawcę o 

potwierdzonym zakażeniu ucznia wirusem Covid –19.  

3. Kontakt rodzica/opiekuna/osoby trzeciej ze szkołą odbywa się w pierwszej kolejności w trybie 
zdalnym z wykorzystaniem technologii komunikacji na odległość: 

a) obsługa sekretariatu, dyrekcja szkoły: 
❖ telefonicznie – sekretariat 91 4 33 72 40, 
❖ mailowo: sekretariat: sekretariat@zs8.szczecin.pl, 

b) wychowawca klasy, do której uczęszcza dany uczeń poprzez ustalone kanały kontaktu 
na pierwszym zebraniu z rodzicami (wrzesień 2021 r.). Lista kontaktów znajduje się 
na www.zs8.szczecin.pl w zakładce „O szkole”, 

c) pedagog szkolny: 

❖ Marzenna Tomiak - tel. 91-4-33-72-40, marzenna_@op.pl, 

❖ Edyta Borkowska-Zub - tel. 91-4-33-72-40, borkowskazub.pedagog@interia.pl. 
4. W szczególnych sytuacjach, rodzic/opiekun ma prawo kontaktu bezpośredniego z 

nauczycielem za jego zgodą i wiedzą, z zachowaniem zasad opisanych w punkcie 4 oraz po 
wcześniejszym umówieniu się drogą wskazaną w punkcie 3b. 

5. Jeśli konieczne jest wejście rodzica/opiekuna/osoby trzeciej do szkoły należy zachować 
następujące zasady: 

a) rodzic/opiekun korzysta z wejścia głównego do budynku szkoły (ul. 3 Maja 1a), 
b) przed wejściem na teren szkoły, rodzic/opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym znajdującym się w dozowniku przy wejściu do szkoły bądź zakłada 
rękawiczki jednorazowe, zgłasza portierowi spotkanie z nauczycielem podając 
swoje imię i nazwisko, cel spotkania oraz nazwisko nauczyciela. Dane wpisywane 
są do Księgi wejść szkoły, 

c) rodzic/opiekun może wejść do budynku szkoły w godzinach od 8.30 do 14.30 od 
poniedziałku do piątku (sekretariat znajduje się na I piętrze), 

d) do budynku wchodzi 1 rodzic/opiekun na 1 ucznia, 
e) należy zachować dystans od kolejnego rodzica/opiekuna lub ucznia i 

nauczyciela/pracownika szkoły min. 1,5 m, 
f) rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

6. Rodzice/opiekunowie/osoby trzecie nie przebywają na terenie placówki dłużej niż istnieje 

potrzeba. 

7. Wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców/opiekunów i osób trzecich bez 
uzasadnionej konieczności. 

8. Uczniów szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 
należy bezzwłocznie umyć ręce wodą z mydłem), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zachowanie dystansu 1,5 m od drugiej osoby. 

9. Każdy uczeń zobowiązany jest do posiadania własnej maseczki oraz pary rękawiczek 
jednorazowych. Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczkę do 
zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz 
przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu.  

10.  Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów 
szkół ponadpodstawowych. 
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11. Każdy uczeń może wykupić roczne użytkowanie szafki, znajdującej się na korytarzu szkoły. 
Jedna szafka może być użytkowana przez jednego ucznia.   

12. Uczniowie wchodzą do szkoły wejściem znajdującym się najbliżej swojej szafki, jeśli z niej 
korzystają lub gabinetu lekcyjnego, gdzie odbywają się najbliższe zajęcia.  

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia, w torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać 
się przyborami szkolnymi. 

14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

15. Zaleca się korzystanie przez uczniów z dziedzińca szkolnego w czasie przerw. 
16. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na 

rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z 
zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

17. W przypadku zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu u pracodawców (praktyka 
zawodowa) podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć/ odbycie 
praktyki zawodowej z uwzględnieniem przepisów odrębnych, dotyczących ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów 
pracy oraz wytycznych ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa zawodowego/ 
branżowego.   

18. W szkole wprowadzony zostaję następujący harmonogram dzwonków: 

 

1. 7:45 – 8:30 

2. 8:40 – 9:25 

3. 9:35 – 10:20 

4. 10:30 – 11:15 

5. 11:30 – 12:15 

6. 12:35 – 13:20 

7. 13:35 – 14:20 

8. 14:30 – 15:15 

9. 15:25 – 16:10  
 

 

*nie dotyczy stałych dostawców, kurierów, 


