
Załącznik nr 4 do Zarządzenia 1/2020/21 Dyrektora ZSEiL 

PROCEDURA 

organizacji pracy komórek administracyjnych i obsługi szkoły w zakresie zachowania 

bezpieczeństwa, zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązująca 

w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie 

 Podstawowe formy kontaktu ze szkołą  

1. Wskazaną formą kontaktu ze szkołą jest kontakt telefoniczny, natomiast przekazywanie pism, 

wniosków oraz innych dokumentów drogą elektroniczną e-mail: zseil@zseil.edu.pl lub 

listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.   

2. W celu ograniczenia wejścia osób z zewnątrz do szkoły, interesanci mogą pozostawić 

dokumenty w skrzynce podawczej umieszczonej przy wejściu do szkoły. 

3. Złożone w skrzynce podawczej dokumenty po upływie minimum doby zostaną, przekazane do 

sekretariatu głównego. 

4. W  dokumentach składanych osobiście, jak i wysyłanych drogą elektroniczną oraz drogą 

pocztową, interesant jest proszony o wskazanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-

mail, co pozwoli na usprawnienie komunikacji podczas załatwiania sprawy oraz umówienie 

ewentualnego terminu odbioru dokumentów. 

Zasady bezpośredniego kontaktu dyrektorem/ wicedyrektorem                                            

oraz pracownikami administracji 

1. Spotkania interesantów, uczniów, rodziców/opiekunów prawnych z dyrektorem szkoły lub 

wicedyrektorami oraz pracownikami administracji ogranicza się do wyjątkowych sytuacji tego 

wymagających.  

2. Jeśli konieczna jest osobista wizyta w szkole (w sprawach szczególnie pilnych) wymagane 

jest wcześniejsze telefoniczne umówienie terminu spotkania.                               

3. W sytuacji, o której mowa w pkt. 1 w dniu ustalonego spotkania interesant: 

a. zgłasza się do osoby dyżurującej przy wejściu, 

b. odkaża dłonie płynem do dezynfekcji rąk, 

c. poddaje się pomiarowi temperatury przez wyznaczonego pracownika obsługi,  

w przypadku stwierdzenia podwyższonej temperatury powyżej 380C - osoba ta nie 

zostanie wpuszczona na teren szkoły, 

d. podaje dyżurującemu przy wejściu pracownikowi obsługi swoje imię i nazwisko oraz 

nazwisko osoby, z którą jest umówiony oraz swój numer telefonu, 

e. przez cały czas przebywania na terenie szkoły korzysta z maseczki. 

4. Dyżurujący pracownik obsługi odnotowuje przybycie interesanta w zeszycie wejść/wyjść                    

i kieruje bezpośrednio do sekretariatu szkoły, sekretariatu uczniowskiego, stanowiska ds. 

osobowych, kierownika gospodarczego. 

5. Zapisy punktu 3-4 obowiązują również w przypadku, kiedy interesantem jest 

pracownik/nauczyciel szkoły, który w danym dniu nie pracuje zgodnie                                      

z wyznaczonym planem zajęć. 

6. Zapisy pkt. 14 stosuje się również wobec pracowników operatora usług pocztowych, firm 

kurierskich oraz dostawców różnych materiałów i sprzętów. 

7. Do każdego pomieszczenia administracyjnego znajdującego się w budynku szkoły wchodzi 

się pojedynczo i zachowuje się dystans 1,5 m. 
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