
WYTYCZNE SZKOLNE. 

 

Ministerstwo Edukacji i Nauki wraz z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym 

opracowali i opublikowali aktualne wytyczne dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

obowiązujące w pełnym trybie stacjonarnym od 1 września 2021 r. 

 

Wśród ogólnych zasad dotyczących szkół i placówek znajdują się: 

1) szczepienie, 

2) dezynfekcja, 

3) dystans, 

4) higiena, 

5) maseczka, 

6) wietrzenie. 

 

SZCZEPIENIA. 

 

Szczepienie, nowo dodany punkt, rekomenduje się dla pracowników placówek oświatowych oraz 

uczniów należących do określonych grup wiekowych, jednak podkreśla się, że powinna to być 

świadoma decyzja w zakresie ochrony przed COVID-19. 

 

Dyrekcja szkoły informuje o możliwości zorganizowania szczepienia dla młodzieży przeciw Covid-19. 

Punkt szczepień MEDICUS ul. Kolejowa 5 42-450 Łazy 

Dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej szkoły www.gostek.eu oraz pod 

numerem telefonu koordynatora szczepień w MEDICUS  509-542-794 

W dniu szczepienia dziecko musi posiadać wypełniony kwestionariusz wstępnego wywiadu 

przesiewowego oraz oświadczenie rodzica. Do punktu szczepień dziecko przejdzie z higienistką 

szkolną. 

Szczepienia są dobrowolne! 

ZASADY POSTĘPOWANIA. 

Umieszczenie przy głównym wejściu do szkoły numeru telefonu inspekcji sanitarnej w sprawie 

koronawirusa (+48 22 25 00 115) obok numerów alarmowych 112 i 999. 

 

Utrzymanie dystansu podczas zajęć lub obowiązek zasłaniania nosa i ust maseczką w miejscach, gdzie 

nie ma możliwości utrzymania dystansu w miejscach wspólnie użytkowanych. 

 

W razie wystąpienia u pracownika objawów infekcji dróg oddechowych należy natychmiast odsunąć 

go od wykonywanej pracy, skierować do domu i poinformować o konieczności pozostania w nim i 

skontaktowania się z lekarzem. 

W takiej sytuacji ustalić, w jakich miejscach na terenie szkoły przebywał pracownik i poddać te 

miejsca sprzątaniu i dezynfekcji. Jeżeli pracownik ma potwierdzone zakażenie koronawirusem i miał 

w szkole kontakt z innymi osobami, dyrektor kontaktuje się w tej sprawie telefonicznie z sanepidem i 

http://www.gostek.eu/


kieruje się instrukcjami inspektora sanitarnego, m.in. ustala listę osób, które przebywały w tym 

samym czasie w części lub częściach szkoły i postępuje zgodnie z wytycznymi GIS dotyczącymi osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

 

KOMUNIKOWANIE SIĘ W CZASIE PANDEMII. 

 

 za pomocą szkolnego numeru telefonu przez sekretariat – 32/330-97-31 

 za pomocą szkolnej poczty elektronicznej rglazy@gmail.com 

 za pomocą szkolnego dziennika elektronicznego LIBRUS 

 za pomocą telefonów do uczniów i rodziców 

 za pomocą poczty elektronicznej rodziców i uczniów 

 

W przypadku nagłej potrzeby skontaktowania się z rodzicami wykorzystać należy podane 

numery telefonów, a następnie szkolny dziennik elektroniczny  LIBRUS, pocztę elektroniczną, a w 

razie konieczności inne dostępne możliwości. 

Rodzice, uczniowie inne osoby wykorzystują także podane sposoby komunikacji w razie 

potrzeby skontaktowania się ze szkołą. 
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