
Załącznik Nr 1 

Wytyczne dla uczniów w Zespole Szkół Rolniczo-Budowlanych 

w Lesznie 

w związku z sytuacją epidemiologiczną 
 

  

Uczeń Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych zobowiązany jest : 

1. Przychodzić do  szkoły wyłącznie zdrowym, jeśli masz  objawy choroby takie jak 

kaszel, gorączka złe samopoczucie lub miałeś kontakt z osobą zakażoną – zostań w 

domu. Przewiduje się losowy pomiar temperatury w klasach. Temperatura 38 stopni i 

więcej spowoduje wszczęcie procedury izolacji ucznia. 

2. Dbać o własną higienę – często myć ręce ciepłą wodą z mydłem, zrezygnować 

z powitania poprzez podawanie ręki, unikać dotykania nosa, ust, oczu, podczas 

kichania zasłaniać  twarz łokciem, przy każdym wejściu do budynków szkolnych 

obowiązkowo korzystać z płynów do dezynfekcji. 

3. Używać tylko własnych przyborów szkolnych oraz spożywać tylko własne jedzenie 

i picie. 

4. Stosować się do informacji oraz oznaczeń umieszczonych w poszczególnych 

budynkach Szkoły związanych z sytuacją epidemiologiczną.  

5. Przekazać nauczycielowi informację o ewentualnym pogorszeniu własnego 

samopoczucia w trakcie zajęć dydaktycznych lub przerw. 

Uczeń, który źle się czuje, ma objawy choroby, zostanie odizolowany od reszty grupy 

w  wyznaczonym pomieszczeniu pod nadzorem pracownika szkoły. 

Osobę niepełnoletnią odbiera rodzic, po wcześniejszym uzgodnieniu z  Dyrektorem 

Szkoły. 

6. Przy braku możliwości zachowania dystansu społecznego (min. 1,5 m), w czasie 

przerw, zakrywać usta i nos. 
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Przemieszczanie się po terenie Szkoły  
 
Na teren szkoły można wejść bramą główną od strony ulicy 1 Maja w godzinach od 7:00 do 

18:00 oraz bramką od ulicy Bema w godzinach 8:00 – 9:00  oraz 13:00 – 18:00  

 

Kierunki przemieszczanie się: 

a. Budynek F  

- uczniowie mający zajęcia na parterze wchodzą wejściem budynku  G, 

- uczniowie  mający zajęcia  na I i II piętrze wchodzą wejściem od strony 

sekretariatu F,  

- z budynku F wszyscy wychodzą wyjściem prowadzącym na główny 

dziedziniec szkoły (klatka schodowa na środku budynku). 

b. Sala gimnastyczna 

- wejście budynek G  

- wyjście bocznym wyjściem między budynkami I oraz G. 

c. W pozostałych budynkach zaleca się zachowanie odległości podczas                          

wejścia i wyjścia oraz na klatkach schodowych 

 

 

 

 

 

 

 


