
 

Procedura obsługi petentów na trenie Szkoły Podstawowej nr 108 we Wrocławiu  

Wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora szkoły nr 23/2020 z dnia 29 maja 2020r.  

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 
657, 781, 872 i 891) zarządzam: 
 

§ 1 
Od 01 czerwca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 108 we Wrocławiu ulegają zmianie zasady 

obsługi petentów oraz spotkań i konsultacji z nauczycielami. 
§ 2 

W celu załatwienia sprawy osobiście, której nie da się załatwić zdalnie, petenci będą 
zobowiązani umówić się telefonicznie lub e-mailowo na wizytę w szkole na konkretny dzień i 

konkretną godzinę.                               
§ 3 

Ustalenie dni i godzin wizyt będzie odbywało się w taki sposób, aby nie był możliwy kontakt 
osobisty z innymi petentami szkoły, a po wizycie jednej osoby była przynajmniej półgodzinna 

przerwa niezbędna do przeprowadzenia dezynfekcji, żeby przyjąć kolejnego petenta. 
Ustalone w ten sposób zasady nie będą mogły ulec zmianie do odwołania. 

§ 4 
Wszystkim petentom chcącym wejść na teren szkoły dokonywany będzie przez pracownika 
portierni pomiar temperatury. 

§ 5 
Wszyscy petenci wchodzący na teren szkoły i przebywający na terenie budynku są 

zobowiązani do dezynfekcji rąk płynem umieszczonym przy wejściu oraz do stałego 
zakrywania ust i nosa (zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia(, z wyłączeniem dzieci do 

lat 4 lub osób posiadających zalecenia medyczne (do okazania pracownikowi portierni).  
§ 6 

Rekomenduje się utrzymanie co najmniej 2 m odległości między petentem a pracownikiem 
szkoły. 

§ 7 
Nadal obowiązują ograniczone kontakty z nauczycielami. 

1. Stacjonarne szkolenia, spotkania i konsultacje ogranicza się czasowo do niezbędnego 
minimum. Preferowany kontakt: telefoniczny, e-mailowy oraz online. 

2. Konsultacje z umówionym na konkretną godzinę nauczycielem (nie będzie możliwości 
oczekiwania na konsultację na terenie szkoły) prowadzone będą w wyznaczonym 
pomieszczeniu (sala nr 15 – parter). 

3. W trakcie konsultacji obowiązuje zakaz używania telefonu komórkowego przez 
nauczyciela. 

4. Nie będzie możliwości udzielania konsultacji w pomieszczeniach będących miejscem 
pracy uczniów i nauczyciela. 

5. Pracownik portierni, po uzyskaniu informacji o zgłoszeniu się osoby na umówioną 
konsultację poinformuje o tym nauczyciela, który obowiązany jest zejść do 
oczekującego. 

 


