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VII LO IM. J. SŁOWACKIEGO W ZWIĄZKU Z ROZPOCZĘCIEM ROKU SZKOLNEGO 

W SYTUACJI PANDEMII 

Drodzy Uczniowie, Szanowni Państwo! 

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021 w sytuacji, kiedy nie wiadomo, co przyniosą nam najbliższe 

tygodnie i miesiące. Na pewno bardzo nam wszystkim zależy, żeby nauka w budynku szkolnym nie zamieniła się szybko 

w nauczanie zdalne. Musimy zatem razem zrobić wszystko, żeby jak najdłużej zachować możliwość nauki w 

bezpośrednim, a nie internetowym kontakcie ucznia z nauczycielem. Jeśli jednak nauczanie zdalne nastąpi, 

wykorzystamy nasze ubiegłoroczne doświadczenia z platformą Microsoft Teams. 

Przygotowując się do rozpoczęcia roku, staraliśmy się znaleźć złoty środek między wygodnym dla uczniów 

planem lekcji i bezpiecznym przebywaniem w pomieszczeniach szkoły. Nie wszyscy rozpoczynają lekcje w tym samym 

momencie, poszczególne klasy będą miały większość zajęć w jednej sali. Kupiliśmy także dyspensery oraz płyn 

dezynfekcyjny. Przygotowaliśmy 2 dodatkowe pomieszczenia szatni i 1 dodatkową salę lekcyjną. Zorganizowaliśmy 

izolatkę niedaleko gabinetu pielęgniarki. Został przygotowany regulamin naszego funkcjonowania na terenie szkoły. 

Bardzo proszę dobrze się zapoznać z jego zapisami i realizować zawarte tam zasady. Jednocześnie proszę pamiętać, że 

regulamin ten może ulegać zmianom –proszę o uwagi do niego. Jesteśmy w zupełnie nowej sytuacji, więc wszystkie 

wskazówki, jak postępować, są godne rozważenia. 

Pamiętajmy, że w sytuacji, kiedy nie można zachować dystansu społecznego, jedynym sposobem na 

zmniejszenie ryzyka zakażenia jest zasłanianie nosa i ust. Apeluję, żeby w miejscach, gdzie spotykają się duże grupy 

uczniów z różnych klas, takich jak np. szatnia, korytarze podczas przerw - nosić maseczki lub przyłbice. Jednocześnie 

przypominam, że przyłbice są mniej skuteczne niż maseczki, natomiast z użytymi maseczkami należy postępować we 

właściwy sposób (po użyciu schować do torebki foliowej, a następnie zdezynfekować np. przez pranie w temperaturze 

60 stopni po powrocie do domu).  

Proszę, żeby uczniowie posiadali przy sobie osobiste środki do dezynfekcji rąk, np. w tubce, aby uniknąć dużych 

grup przy dozownikach płynu dezynfekującego. 

Proszę nie przychodzić do szkoły w ostatniej chwili przed lekcjami, bo wówczas w szatni będzie jednocześnie 

bardzo dużo osób. 

Apeluję, by osoby, które nie mają przeciwwskazań, zaszczepiły się przeciwko grypie.  

Liczę się z faktem, że nakaz przychodzenia do szkoły tylko osób zdrowych może spowodować problemy z 

frekwencją zarówno uczniów, jak i nauczycieli. W tym zakresie nic nie da się zrobić poza podjęciem starań o jak 

najlepsze organizowanie zastępstw oraz apelowaniem do uczniów, by za pośrednictwem Internetu pomagali chorym 

uzupełnić braki. Apeluję też, żeby nie reagować w sposób paniczny na czyjś kaszel, kichanie czy katar – mogą to być na 

przykład objawy alergii. 

Z problemami, niepokojami proszę się zwracać do mnie – będziemy szukać rozwiązań i wyjaśniać wątpliwości. 

Wszyscy musimy wykazać się cierpliwością i determinacją w zachowywaniu zaleceń epidemicznych. Bardzo na 

to liczę ze strony wszystkich szkolnych środowisk – uczniów, ich rodziców, nauczycieli i pozostałych pracowników 

szkoły. Wszystkim życzę zdrowia i dobrego – mimo wszystko – roku szkolnego. 

 

Agata Dowgird, dyrektor VII LO 
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