
Informacja dla uczniów 

1. 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. 

2. Uczeń przynosi wyłącznie niezbędne przybory do realizacji zajęć edukacyjnych. Korzysta 

wyłącznie z własnych przyborów piśmienniczych, podręcznika, linijki, kalkulatora itp., które 

w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi ani żadnymi przedmiotami między 

sobą. 

3. Do szkoły uczniowie przychodzą nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem pierwszej 

lekcji, wchodzą zakrywając usta i nos (maseczka/przyłbica) pojedynczo: 

a) Budynek T1 przy ul. Grota – Roweckiego 66 : 

1) uczniowie T1 wejściem od ul. Ptasiej (od strony ALDI) 

2) uczniowie T3 wejściem od ul. Ptasiej (od strony ALDI) 

3) uczniowie T7 wejściem od ul. Grota-Roweckiego 

b) Budynek T3 przy ul. Wawel 1 

1) uczniowie klas 1thp, 1Kcp, 3GŻ, 3GKC, 2GKC, 2TPŻ, 2GŻ, 4GTŻ, 4GH wejściem głównym 

(z zadaszeniem) 

2) uczniowie klas 1tpż, BS II Stopnia, 3GHT, 2THG, 2KPC, 2HPT, 4GŻ  wejściem drugim (od 

szatni) 

W budynku szkoły wszystkich obowiązuje dezynfekcja rąk, w przestrzeniach wspólnych 

zakrywanie ust i nosa oraz dystans 1,5 m. 

4. Uczniowie korzystający z szafki lub szatni zachowują dystans 1,5 m, unikają zgromadzeń. 

5. Po wejściu do sali lekcyjnej, pracowni i zajęciu miejsca (w trakcie lekcji) uczeń może zdjąć 

maseczkę/przyłbicę. Ponownie ma obowiązek zakryć usta i nos, kiedy: 

a) podchodzi do niego nauczyciel lub uczeń przemieszcza się po klasie np. do tablicy, 

b) wychodzi za zgodą nauczyciela do toalety, po powrocie do sali dezynfekuje ręce 

c) zakończy lekcje w danej sali i ją opuszcza. 

6. Przed i po lekcjach, w czasie przerw oraz podczas zmiany sali/pracowni unikamy zgromadzeń, 

zachowujemy dystans 1,5 m.  

7. W czasie przerw uczniowie przebywają na terenie szkoły w tym boisko szkolne (nie wychodzą 

poza teren szkoły) zachowując dystans 1,5 m, unikając zgromadzeń. 

8. W czasie pobytu na terenie szkoły pamiętajmy o częstym myciu rąk. 

9. Po zakończeniu zajęć uczeń niezwłocznie opuszcza teren szkoły. 


