
Informacje dla Rodziców uczniów Akademickiego Liceum 
Mistrzostwa Sportowego  

dotyczące organizacji zajęć w czasie epidemii  
w roku szkolnym 2021/2022 

 

 

Opracowano na podstawie:  

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny od 1 

września 2021 r. oraz aktualnych przepisów prawa 

 

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu funkcjonowania 

Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim w czasie 

epidemii w roku szkolnym 2021/2022 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

3. Uczniowie musza być zaopatrzeni w maseczki, gdyż w przestrzeniach wspólnych 

zobowiązani są zakrywać usta i nos. 

4. W przypadku zauważenia u ucznia w czasie pobytu w szkole objawów mogących 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę i/lub 

kaszel, uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym 

miejscu, a rodzice niezwłocznie powiadomieni o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły. 

5. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły po 

poinformowaniu przez pracowników szkoły o zaobserwowaniu objawów mogących 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych. 

6. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia dyrektora szkoły o zakażeniu swojego 

dziecka niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania. 

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

8. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki. 

9. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do skorzystania z płynu do 

dezynfekcji rąk.  

10. Osoby z zewnątrz (rodzice, inni interesanci) przebywają na terenie szkoły tylko w 

sytuacji, gdy konieczny jest kontakt bezpośredni. Rekomendowany jest kontakt 

telefoniczny bądź mailowy. 

11. Osoby z zewnątrz mogą wejść na teren szkoły: 

a) gdy nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych; 

b) po zastosowaniu  środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk. 

12. Osoby z zewnątrz po wejściu do szkoły udają się bezpośrednio do wyznaczonych 

miejsc, tzn. sekretariat, gabinet dyrektora, lub, po wcześniejszym telefonicznym 

uzgodnieniu do innych pomieszczeń (np. księgowość, gabinet psychologa, pokój 

nauczycielski, gabinet pielęgniarki). 

13. Rodzice/ opiekunowie ucznia zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości 

kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach 

nagłych. Nr telefonów należy przekazać wychowawcy, trenerowi i do sekretariatu 

oraz pamiętać o ich uaktualnianiu. 


