
Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! 

Drodzy uczniowie! 
 

Z ogromną radością powitamy naszych uczniów w progach naszej szkoły w dniu  

1 września 2020 r. Bardzo nam brakowało bezpośredniego kontaktu z naszymi 

wychowankami oraz Państwem! 
 

Sytuacja epidemiczna w naszym kraju, sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani 

przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się 

koronawirusem. 
 

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

jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam 

procedury postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostaną 

umieszczone na stronie www.lo25.pl i bardzo proszę o zapoznanie się z nimi oraz ścisłe 

przestrzeganie. Zostaną one również umieszczone w e-dzienniku Librus Synergia  

w zakładce „Ogłoszenia”. 
 

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

dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone na terenie 

szkoły. 
 

        Zwracam się do Państwa z serdeczną prośbą, aby stosować się do poniższych zasad: 

1. Podanie wychowawcy możliwie najszybszej formy kontaktu.  

2. Do szkoły może uczęszczać tylko uczeń zdrowy, uczeń bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają  

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

3. W sytuacji, gdy zachorowanie ma miejsce w czasie pobytu ucznia w szkole, zostanie on 

umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica lub służby medyczne.  

4. Osoby z zewnątrz powinny ograniczyć przebywanie w szkole do niezbędnego 

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk oraz zachowanie bezpiecznego dystansu 

od uczniów i  pracowników szkoły - min. 1,5 m). 

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

6. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

pomocami dydaktycznymi między sobą oraz ich poz yczac . 

7. Uczniowie wchodzą do szkoły odrębnymi wejs ciami dla ro z nych klas. 

8. Uczniowie po wejściu do szkoły dezynfekują dłonie oraz zasłaniają usta i nos podczas 

przebywania na korytarzu szkolnym, w toalecie i na boisku. 

9. Uczniowie maja zajęcia w jednej sali lekcyjnej opro cz lekcji w podziałach na grupy. 



10. Uczniowie zabierają okrycia wierzchnie ze sobą  do przydzielonych sal i do odwołania 

nie korzystają z szatni. 

11. Uczniowie będą spędzali przerwy w salach, na korytarzach lub na boisku zgodnie  

z biez ącym harmonogramem uwzględniającym warunki pogodowe i zalecenia 

sanitarno-epidemiologiczne.   

12. Na czas zagroz enia epidemiologicznego zawiesza się moz liwos c  wychodzenia poza 

teren szkoły przed zakon czeniem zajęc  dydaktycznych. 

   
Z poważaniem 

Bogumiła Ziółkowska-Pawlak 
Dyrektor XXV LO 

 


