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Wytyczne Dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 

Kazimierza Wielkiego w Kowalu uczniów szkoły od 1 września 2020 r. 

 

▪ Uczniowie klas pierwszych i drugich wchodzą do szkoły głównym wejściem od ul. 
K. Wielkiego, a klasy trzecie i czwarta wejściem od strony boiska. 

▪ Uczniom będzie mierzona temperatura ciała, a uczeń, u którego temperatura 
wyniesie 38 º C i powyżej, nie zostanie wpuszczony do szkoły. Rodzic będzie 
zobligowany przyjechać po dziecko. 

▪ Uczeń, u którego w czasie zajęć pojawią się objawy wskazujące na przeziębienie 
lub zakażenie wirusem, zostanie ulokowany w sali, wyodrębnionej jako izolatka. 
Następnie zostaną wezwani rodzice, którzy zobowiązani będą odebrać ucznia. 

▪ Uczniowie rozpoczynają zajęcia w wyznaczonej klasie i odbywają tam wszystkie 
lekcje. Wyjątek stanowią pracownie specjalistyczne: informatyczna, językowa, 
sala gimnastyczna. 

▪ Nauczyciel na prośbę ucznia powinien zezwolić w wyjątkowych, pojedynczych 
przypadkach, na skorzystanie z toalety w czasie zajęć lekcyjnych. 

▪ Na przerwie międzylekcyjnej należy pamiętać o wietrzeniu klasy, nauczyciel przed 
wyjściem z klasy na przerwę powinien zobowiązać dyżurnych uczniów do 
otworzenia okien. 

▪ Uczniowie zobowiązani są do unikania większych skupisk, gromadzenia się na 
korytarzach, w szatni i toaletach. 

▪ Zaleca się korzystanie przez uczniów z maseczek ochronnych lub przyłbic w czasie 
przerw międzylekcyjnych. 

▪ Szkoła w czasie przerw będzie zamknięta, a każda osoba nie będąca uczniem, 
wchodząca do budynków szkoły, powinna zdezynfekować ręce, zakładać rękawice 
jednorazowe oraz mieć maseczkę ochronną na twarzy. Osoby te będą 
zobowiązane podać swoje dane osobowe: imię i nazwisko oraz numer telefonu 
kontaktowego. 

▪ W bibliotece będzie mogło przebywać jednocześnie dwóch uczniów, każdy uczeń 
zobowiązany będzie do dezynfekcji rąk. 

▪ W budynkach szkoły będą dostępne płyny dezynfekcyjne oraz maseczki ochronne 
dla osób, które nie będą posiadały w/w zabezpieczeń. 

▪ Uczniowie dojeżdżający autobusem szkolnym do szkoły zobowiązane są do 
przestrzegania ustalonych wytycznych: każdy uczeń powinien mieć maseczkę 
ochronną, a w autobusie również będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk. 
Uczniowie powinni dezynfekować ręce przed wejściem i przy wychodzeniu z 
autobusu. 



▪ Każdy uczeń, który w domu będzie przejawiał objawy przeziębienia, grypy, złe 
samopoczucie itp. zobowiązany jest do pozostania w domu, poinformowania przez 
rodziców o zaistniałym fakcie wychowawcy i zgłoszenie się do lekarza. 


