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 WEWNĘTRZNE PROCEDURY DLA RODZICÓW  I UCZNIÓW SZKÓŁ  TĘCZA. 

 

1. Rodzice mogą wejść  tylko do szatni. 

2. Po wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce . 

3. Przebywając w szatni Rodzic powinien mieć ubraną maseczkę . 

4. Jedynie Rodzic ucznia klasy pierwszej może odprowadzić  dziecko do 

klasy. Rodzic ucznia kl.1 , który przez pierwszy  tydzień będzie 

odprowadzał dziecko do klasy będzie miał również mierzoną 

temperaturę przy wejściu do szkoły. 

5. Uczniowie z podwyższoną temperaturą , wysypką, katarem, kaszlem 

pozostają w domu.  

6. Rodzice dzieci, u których występują objawy takie jak: kaszel czy kichanie 

zgłaszają się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w celu wydania 

zaświadczenia, które ma służyć dopuszczeniu dziecka do zajęć w 

przedszkolu czy w szkole lub poświadczyć, że występujące u dziecka 

objawy nie są wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, lecz przewlekłej 

choroby układu oddechowego. 

7. Dziecko z podwyższoną temperaturą od 37 stopni C nie będzie przyjęte 

do szkoły. Rodzic zobowiązany będzie do konsultacji z lekarzem                  

i dostarczeniu oświadczenia potwierdzającego odbycie takiej konsultacji     

( nie musi to być zaświadczenie od lekarza, rodzic może takie 

oświadczenia napisać sam potwierdzając je własnoręcznym podpisem). 

Będzie to dokument, który sanepid będzie weryfikował w przypadku 

pojawienia się zakażenia COVID 19. 

8. Rodzice, którzy w czasie swojej pracy nie mają możliwości odbierania 

telefonu powinni dostarczyć nr telefonu osoby do kontaktu .  Dziecko                  

z podejrzeniem choroby będzie umieszczone w izolatce i tam będzie 

oczekiwało na odbiór osobisty rodzica lub wyznaczonego opiekuna. 

9. Uczniowie klas I-III przychodzą do swoich gabinetów do godz. 7.45. 
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10. Przed  wejściem  do klas wszyscy uczniowie myją ręce wodą i mydłem.  

Tę czynność  wykonują w ciągu dnia jak najczęściej: przed jedzeniem 

posiłków, po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety, 

na każdej przerwie. 

11.  Uczniowie nie wymieniają się między sobą przyborami . 

12.  Dzieci i młodzież będą jedli posiłki w wyznaczonych godzinach: 

 

 

- śniadania 7.30 – kl.  3a i 3b ( mała stołówka),  kl. 4-8 (duża 

stołówka) 

- śniadania 7.45 – kl. 1a ( mała stołówka)  i 2a (duża stołówka) 

 

- obiad 11.30 -11.50 – kl. 1a  

- obiad 12.00 -12.20 -- kl. 2a 

- obiad 12.25 -12.45 ( długa przerwa) – kl. 4 ( mała stołówka) ,                      

kl. 5-8 (duża stołówka) 

- obiad 12.45 -13.00 – kl. 3a ( mała stołówka) i 3b ( duża stołówka) 

- obiad 13.30 – kl. 7-8. 

13.  Uczniowie Szkoły Podstawowej proszeni są o niekorzystanie ze schodów 

prowadzących do Liceum, znajdujących się przy szachownicy. Jest to ciąg 

komunikacyjny przeznaczony dla licealistów.  

14.  Uczniowie nie mają obowiązku noszenia maseczek , jedynie 

przemieszczając się korytarzami w czasie przerw zobowiązani są do ich 

założenia. 

15.  Należy poinformować dyrektora  lub wychowawcę   o przebywaniu w 

kwarantannie członków rodziny zamieszkujących wraz z uczniem. 

 

                                              

                                                Dyrektor Szkól Tęcza w Zgorzelcu 

                                                            Agnieszka Olszewska 

 


