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Uczniu, 

• Otrzymujesz możliwość konsultacji indywidualnych lub grupowych. Zapoznaj się z ich 
harmonogramem. 

• W czasie trwania epidemii udostępnia się jedno wejście do szkoły – z boku budynku od strony 
sekretariatu. 

• Przychodź na zajęcia na określoną przez specjalistów godzinę – bez spóźnień. 
• Nie umawiaj się na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na 

kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się 
do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

• Jeżeli chcesz uczestniczyć w konsultacjach, musisz zgłosić chęć udziału do godziny 13:00 dnia 
poprzedzającego dane spotkanie wychowawcy klasy poprzez aplikację Messenger.  
W przypadku rezygnacji z konsultacji niezwłocznie zgłoś taki fakt do wychowawcy klasy lub 
sekretariatu szkoły – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia. 

• Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich 
pożyczać od innych uczniów. 

• W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny. 
• Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania 

zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce. 
• Z szatni korzystaj według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły: 

o W przypadku bezdeszczowej pogody uczniowie nie muszą korzystać z szatni i po 
wejściu do szkoły oraz wpisaniu się do księgi (która leży przy wejściu), zostawieniu  
w sekretariacie szkoły (w przypadku pierwszej wizyty) odpowiedniego oświadczenie 
rodzica/opiekuna prawnego (załącznik nr 2), udają się do sali 2.05 lub 2.06. 

o W przypadku deszczowej pogody uczeń po wpisaniu się do księgi rejestru wejść i wyjść 
udaje się do szatni szkolnej, gdzie bez zwłoki rozbiera/ubiera się i opuszcza 
pomieszczenie.  

o W szatni może przebywać jednocześnie 2 uczniów przy zachowaniu 2 m dystansu 
społecznego pomiędzy osobami. 

• Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na 
powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust. 

• Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 
Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie. 

• Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, 
innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły. 

• Jeżeli korzystasz z biblioteki szkolnej, wcześniej zapoznaj się ze szczegółowymi zasadami 
wypożyczania książek:  

o Biblioteka jest czynna dla uczniów we wtorki, środy i czwartki w godzinach  
8:00 – 13:00. 

o Przed wypożyczeniem danej książki zaleca się sprawdzenie, czy lektura nie jest 
dostępna w zasobach online (szczegóły opisane są na stronie zdalnego nauczania  
w zakładce biblioteka https://lem.matemagia.edu.pl/biblioteka/). 
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o Przed wypożyczeniem lub zwrotem książki zalecana jest dezynfekcja rąk lub dokładne 
umycie rąk przy użyciu ciepłej wody i mydła lub/i zakładanie rękawic ochronnych. 
Obowiązkowe jest posiadanie przez wypożyczającego ochrony zakrywającej usta i nos. 

o W bibliotece może przybywać jedna osoba wypożyczająca, a w korytarzu przed 
drzwiami do biblioteki osoby wypożyczające powinny czekać w kolejce, utrzymując 
odległość 2 m od siebie. 

o Czytelnia jest wyłączona z użytkowania przez uczniów. 
o Zwracane książki będą poddane 3-dniowej kwarantannie. Bibliotekarz wyznaczy 

miejsce składowania oddanych książek oraz sposób oznaczania ich odpowiednimi 
datami zwrotu. 

 


