
Załącznik nr 1 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 39 

z dnia 30.08.2021r. 

 

Ogólne zasady funkcjonowania szkoły i organizacja kształcenia w reżimie sanitarnym           

od 1 września 2021r. w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów 

bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich 

obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

3. Rodzic, opiekun prawny lub pełnoletni uczeń ma obowiązek poinformować 

niezwłocznie wychowawcę i dyrektora szkoły o potwierdzonym zakażeniu wirusem 

Covid-19. 

4. Każdego ucznia na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: 

częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Do odwołania wprowadza się obowiązek noszenia maseczek przez uczniów, 

nauczycieli i pracowników niepedagogicznych w przestrzeniach wspólnych na terenie 

szkoły oraz w określonych pomieszczeniach szkoły, tj. na korytarzach, toaletach, w 

szatniach, pokoju nauczycielskim, w bibliotece szkolnej, sekretariacie, w gabinecie 

wicedyrektorów. 

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

Uczniowie przynoszą do szkoły własne podręczniki i przybory. Uczeń nie może 

wymieniać się przyborami i pomocami oraz nie może ich pożyczać. 

7. Do szkoły uczniowie wchodzą dwoma wejściami: 

- wejście główne dla uczniów klas korzystających z szatni 1-12 i 31-38 oraz 

dysponującymi szafkami przy tych boksach, 

- wejście od parkingu dla uczniów korzystających z szatni 14-30 oraz dysponującymi 

szafkami przy tych boksach. 

 



 

8. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z zapobieganiem Covid-19, 

rodzice kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo, przez dziennik 

elektroniczny lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. 

9. Do szkoły mogą przychodzić osoby z zewnątrz jedynie bez objawów infekcji lub 

choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji 

domowej. 

10. Osoby z zewnątrz mogą przebywać na terenie szkoły tylko jeśli mają założoną 

maseczkę na usta i nos oraz zdezynfekowały ręce przed wejściem. 

11. Do odwołania wprowadza się zakaz przebywania na terenie szkoły rodziców i osób 

trzecich, poza korytarzem przy wejściu głównym do szkoły. 

12. Wszystkie procedury ochrony uczniów i pracowników placówki przez Covid-19 

znajdują się na stronie internetowej szkoły www.zs1.lublin.eu w zakładce „Procedury 

bezpieczeństwa – COVID-19”. 

 


