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Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie 

uczniów Technikum Łączności nr 14 w Krakowie 

 

Już jutro rozpocznie się nowy rok szkolny 2020/2021. Władze oświatowe podjęły decyzję 

o przywróceniu zajęć stacjonarnych we wszystkich polskich szkołach. Zdaję sobie sprawę z tego, 

że wielu spośród Państwa obawia się konsekwencji tej decyzji.  

Chciałbym zapewnić, że bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli, pracowników administracji 

i obsługi, a także Państwa - podczas pobytu w szkole, jest kwestią priorytetową. Staraliśmy się 

tak przygotować budynki Zespołu Szkół Łączności, sale, pomieszczenia oraz starannie opracować 

szczegółowe procedury i zasady poruszania się i przebywania w placówce, aby zminimalizować 

zagrożenie zakażeniem. 

Kierując się troską o zdrowie uczniów, nauczycieli, pracowników oraz gości wprowadziliśmy 

szereg rygorystycznych rozwiązań, których celem jest utrzymanie wysokiego poziomu 

bezpieczeństwa w każdym dniu. Prosimy o wyrozumiałość, pełną akceptację, a także wszelką 

pomoc prewencyjną.  

W szczególności apeluję o:  

1. Wysyłanie do szkoły absolutnie zdrowych dzieci, bez objawów chorobowych, wolnych 

od infekcji dróg oddechowych, bez podwyższonej temperatury (profilaktycznie proszę 

w miarę systematycznie dokonywać pomiaru temperatury przed wyjściem z domu) -  

stwierdzenie podwyższonej temperatury musi skutkować pozostawieniem syna/córki 

w domu.  

 

2. Daleko idącą roztropność w przypadku, gdy ktoś z domowników przebywa 

na kwarantannie lub w izolacji domowej – wówczas uczeń bezwarunkowo powinien 

pozostać w domu do zakończenia kwarantanny.  

 

3. Jak najszybsze poinformowanie szkoły (telefon do wychowawcy, wicedyrektora 

dyżurnego, sekretariatu uczniowskiego), jeżeli uczeń pozostał w domu z uwagi na objawy 

zakażenia lub gdy miał kontakt z osobą zakażoną, bądź stwierdzono zakażenie wirusem 

SARS-CoV-2. 

 

4. Systematyczne przypominanie dzieciom o konieczności posiadania maseczek, przyłbic lub 

półprzyłbic ochronnych. Są one absolutnym wymogiem w środkach komunikacji zbiorowej 

oraz na terenie budynków szkolnych, we wszystkich miejscach wspólnych, a także 

podczas zajęć edukacyjnych organizowanych w pracowniach specjalistycznych, 

komputerowych, czy też innych obejmujących praktyczne kształcenie zawodowe. 

Uczeń, który nie będzie dysponował maseczką, zostanie wpuszczony do szkoły - 

na portierni otrzyma jednorazową maseczkę, a w razie potrzeby także rękawiczki, których 

posiadanie wymagane jest w obrębie pracowni informatycznych i specjalistycznych.  

 

5. Dopilnowanie, aby do szkoły młodzież przynosiła wyłącznie niezbędne rzeczy i przybory 

– obowiązuje zakaz wzajemnego pożyczania szkolnego wyposażenia. 

 

6. Wyegzekwowanie zabrania z domu drugiego śniadania i małej butelki wody, ponieważ  

we wrześniu nie będzie funkcjonował bufet szkolny – usytuowane w budynku 

warsztatowym i internatowym automaty z przekąskami nie zastąpią przygotowanego 

w domu drugiego śniadania. 
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7. Rozważenie biernego udziału w lekcjach religii tych uczniów, którzy zrezygnowali 

(zrezygnują) z katechezy. Rozwiązanie dotyczyłoby tylko lekcji środkowych. 

Z pierwszych, bądź ostatnich uczniowie będą zwalniani. Dotychczasowe rozwiązania 

z uwagi na obostrzenia sanitarne nie mają racji bytu - w Centrum Multimedialnym, 

z którego dotychczas korzystali uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii, może 

jednorazowo przebywać tylko sześć osób. 

 

Szanowni Państwo.  

Wierzę, że przy odpowiedzialnym podejściu wszystkich zainteresowanych Podmiotów zapewnimy 

na terenie Zespołu Szkół Łączności wysoki poziom bezpieczeństwa. Wszystkim nam tego 

serdecznie życzę ! 

 

W imieniu swoim oraz wszystkich pracowników szkoły  
 
Paweł Kucharczyk 
Kraków, 31 sierpnia 2020 r. 


