
Piotrków Trybunalski, 27 sierpnia 2020 r.  

 

Szanowni Państwo,  

W związku z trwającą epidemią COVID-19 i decyzją Ministra Edukacji Narodowej 
o powrocie od 1 września 2020 r. do nauczania stacjonarnego nasza Szkoła przygotowała 
następujące procedury, które pozwolą nam zadbać o wspólne zdrowie:  

1. Wszelkie pomieszczenia szkolne będą regularnie wietrzone i dezynfekowane.  

2. Pracownicy zostaną wyposażeni w maseczki lub przyłbice, w razie potrzeby także 
w jednorazowe rękawiczki.  

3. Na korytarzach szkolnych będą widniały instrukcje przypominające o podstawowych 
zasadach higieny i bezpieczeństwa.  

4. W każdej sali lekcyjnej zostaną umieszczone dystrybutory z płynem dezynfekcyjnym.  

5. Uczniowie przychodzą 5 minut przed rozpoczęciem planowanych zajęć (nie dotyczy 
to dzieci zapisanych do świetlicy).   
Kl. II – VII wejście główne od ul. Stronczyńskiego 1,  
Kl I - wejście od placu zabaw.  
Z uczniami kl. I- III może wejść 1 rodzic na teren szkoły (szatni i korytarza dolnego przy 
świetlicy). 

6. Po przebraniu obuwia w szatni i po pozostawieniu bluzy lub kurtki uczniowie niezwłocznie 
udają się do wskazanych w planie sal.  

7. Zgodnie z zaleceniami GIS-u wybrane lekcje wychowania fizycznego oraz innych 
przedmiotów w miarę możliwości pogodowych (we wrześniu i w październiku) będą 
odbywać się w plenerze - (teren zielony plac zabaw).  

8. W przestrzeniach wspólnych (szatnie, korytarze, toalety) uczniowie mają obowiązek 
noszenia maseczek/przyłbic. W czasie lekcji nie ma tego obowiązku.  

9. Zwracamy szczególną uwagę na konieczność posiadania własnych przyborów szkolnych 
(zakaz pożyczania) oraz powstrzymania się od dzielenia się jedzeniem i piciem.  

10. W Szkole funkcjonować będzie izolatorium (w dawnym pomieszczeniu logopedycznym).  

11. Dopuszcza się możliwość pomiaru temperatury ciała na pierwszej lekcji.  

13. W sytuacji złego samopoczucia uczeń zostanie odizolowany od reszty grupy, a rodzic 
będzie miał obowiązek niezwłocznego odebrania dziecka ze Szkoły.  

Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
w warunkach domowych.  

Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy szkoły w okresie pandemii będą 
przekazywane na bieżąco za pomocą ustalonych komunikatorów (dziennik Librus, 
telefonicznie, strona www i Fb).  

 

 


