
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2020/2021  

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Śniadeckiego  

w Siemianowicach Śląskich 

 

Regulamin funkcjonowania I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Śniadeckiego  

w czasie epidemii Sars-CoV-2 
 

Podstawa prawna: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (Dz.U. z 2020r., poz. 

1389). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 

szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem Covid 19 (art.30b upo), (Dz.U. z 2020, poz. 493 z późn. zm.). 

oraz: 

 Wytyczne GIS i MEN – strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja). 

 

Organizacja zajęć w szkole 

1. Na czas pracy szkoły, drzwi wejściowe do budynku szkoły są zamykane. 

2. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie, nauczyciele i pracownicy 

szkoły zdrowi, bez objawów infekcji oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie bądź w izolacji ze względu na kontakt z przypadkiem potwierdzonym 

zarażeniem korona wirusem. 

3. Na tablicy ogłoszeń znajdują się numery telefonów do stacji sanitarno-

epidemiologicznej oraz służb medycznych, najbliższego szpitala zakaźnego, z którymi 

http://www.gov.pl/web/edukacja


należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby 

znajdującej się na terenie szkoły. 

4. Zarówno w drodze do szkoły i ze szkoły uczniowie, nauczyciele  i pracownicy szkoły 

przestrzegają zasad higieny obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

5. Do budynku szkolnego wchodzi się pojedynczo przy zachowaniu odstępu 1,5 m od 

drugiej osoby. Obowiązuje zakaz gromadzenia się na placu szkolnym, przed wejściem 

do szkoły. 

6. Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć i dezynfekować 

ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej oraz w toaletach. 

7. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt 

nauczycieli i pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami 

prawnymi, innymi osobami postronnymi na terenie szkoły. Zaleca się zdalne formy 

komunikacji, m.in. mailing, telefon itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji 

organizuje się również zebrania z rodzicami, spotkania w sprawach wychowawczych  

i dydaktycznych uczniów oraz szkolenia, warsztaty, konferencje itp. Kontakt osobisty 

wymaga wcześniejszego uzgodnienia. 

8. W miarę możliwości plan lekcji zostaje dostosowany do potrzeb wynikających  

z konieczności zapewnienia bezpieczeństwa. Większość zajęć odbywa się w podziale  

na grupy. Niektóre lekcje odbywają się w blokach, co ogranicza konieczność zmiany 

sali lekcyjnej. 

9. Nauczyciele dyżurujący dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. 

Zaleca się spędzanie przerw na podwórku szkolnym. Przerwy między zajęciami w 

blokach uczniowie mogą spędzać w sali lekcyjnej. W miarę możliwości należy 

zachować dystans społeczny na korytarzach i podwórku szkolnym podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

10.  Korzystanie z jadalni szkolnej odbywa się zgodnie z „Procedurami bezpieczeństwa na 

terenie jadalni w I LO w okresie epidemii COVID 19” załączonymi do niniejszego 

Regulaminu.   

11. Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. 

częste mycie, dezynfekowanie rąk  - każdorazowo po wejściu do szkoły, jadalni, sali 

lekcyjnej oraz innych pomieszczeń szkolnych, w których znajduje się płyn 

dezynfekujący, profilaktyka podczas kichania i kaszlu (zasłanianie ust i nosa 

jednorazową chusteczką, kichanie lub kasłanie w wewnętrzną stronę łokcia), unikanie 

kontaktu z osobami, które źle się czują oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 



12. Podczas lekcji uczniowie nie mają obowiązku zasłaniania ust, nie ma jednak 

przeciwskazań jeżeli jest to ich potrzebą. Obowiązek zasłaniania ust i nosa dotyczy 

nauczycieli podczas zajęć lekcyjnych w klasach, a także wszystkich osób 

przebywających poza salą lekcyjną w budynku szkolnym. Zużyte maseczki, 

rękawiczki wyrzuca się tylko do oznaczonych koszy, które znajdują się na 

korytarzach. 

13. Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów podczas 

zajęć są regularnie dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które 

trudno jest zdezynfekować. Uczniowie używają tylko swoich przyborów do pisania, 

podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają niczego od innych uczniów. 

14. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w 

miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych. 

15. Uczniowie zostawiają orycia wierzchnie w szafkach. Z jednej szafki korzysta 2 

uczniów z tej samej klasy.  

16. Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz w 

miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych. 

17. Dopuszcza się organizowanie na terenie szkoły apeli oraz imprez okolicznościowych 

przy stosowaniu reżimu sanitarnego. 

18. Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć 

sportowych na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających 

bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą. 

19.  Dopuszcza się organizowanie wycieczek i wyjść klasowych lub w małych grupach, za 

zgodą rodziców/opiekunów prawnych i przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa 

obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

20. W szkole odbywają się zajęcia pozalekcyjne zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

Na zajęciach pozalekcyjnych obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak 

podczas lekcji. Nauczycieli zobowiązuje się do  dopasowania formy zajęć do zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących w szkole podczas epidemii. 

21. Dopuszcza się udział uczniów szkoły w olimpiadach, konkursach oraz turniejach 

zgodnie z regulaminem organizatora oraz zgodnych z obowiązującymi zasadami 

bezpieczeństwa. 

22. Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem 

ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów 

edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej. 



 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń w szkole. 

 

1. Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Osoby przebywające na 

terenie placówki w tym rodzice/opiekunowie zobowiązani są do zakrywania ust i 

nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego. Prowadzi się ewidencję 

osób postronnych (osób spoza szkoły) wchodzących do szkoły. Rejestr prowadzi 

pracownik obsługi na dyżurce.  

2. Sale lekcyjne – blaty stołów i krzesła, wyłączniki i klamki, klawiatury i myszy 

komputerowe są dezynfekowane po każdej klasie. Korytarze, ciągi komunikacyjne 

oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte i dezynfekowane (co 

najmniej raz dziennie), ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, 

powierzchni płaskich, krzeseł, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła 

oraz innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo 

sanitarne dla użytkowników. 

3. Szafki uczniowskie są dezynfekowane raz dziennie od zewnątrz. Wewnątrz szafki 

będą dezynfekowane w zależności od potrzeb i okoliczności.  

4. W pomieszczeniu „wydawki” znajduje się tylko pracownik obsługi, który wydaje 

posiłki  oraz odpowiada za wysoką higienę pomieszczenia, sprzętów, sprzętu 

kuchennego, które są regularnie myte i dezynfekowane. Naczynia i sztućce są myte w 

zmywarce i wyparzane w wyparzarce.  

5. Pomieszczenie jadalni – krzesła, blaty stołów, punkt wydawania posiłków i 

pokonsumpcyjny są regularnie dezynfekowane. 

6. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia pozalekcyjne, rewalidacyjne i w 

ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej są dezynfekowane przed i po 

zajęciach (krzesła, blaty, niezbędne pomoce i sprzęty). 

7. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły są 

monitorowane na specjalnych wykazach. 

8. Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy 

przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich 

dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji. 

 

 



 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 

 

1. Do szkoły przychodzą wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy 

domownicy nie przebywają w kwarantannie lub izolacji. 

2. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go z 

zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób. Należy niezwłocznie 

powiadomić dyrektora lub wicedyrektora szkoły. 

3. Dyrektor lub wicedyrektor kontaktuje się niezwłocznie – zgodnie z oświadczeniem 

rodzica/prawnego opiekuna ucznia i wzywa go do niezwłocznego odbioru ucznia ze 

szkoły. 

4. Opiekun grupy lub inna osoba wskazana przez dyrektora wypełnia kartę informacyjną, 

którą przekazuje rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub pełnoletniemu uczniowi  

z instrukcją dalszego postępowania. 

5. Opiekun grupy, jeśli to możliwe, przeprowadza uczniów do innej, pustej sali, a sala,                       

w której przebywał wcześniej uczeń z objawami chorobowymi jest niezwłocznie myta                                         

i dezynfekowana. 

6. Uczeń w izolacji przebywa pod opieką pracownika szkoły, który zachowuje wszelkie 

środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z izolatorium dezynfekuje ręce, 

przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki. 

7. Rodzice/opiekunowie prawni lub upoważnione przez nich osoby odbierają ucznia bez 

zbędnej zwłoki przy głównych drzwiach wejściowych do budynku szkoły. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły. 

1. Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy 

domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

2. Nauczyciele z grupy ryzyka, w tym po 60 roku życia nie pełnią dyżurów podczas 

przerw międzylekcyjnych. 

3. Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi są 

poinformowani, że: 

 w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać 

w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 



aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić 

pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni korona wirusem, 

 w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, 

 obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, 

poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych 

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 sporządza się listę osób z placówki, z którymi mogła mieć kontakt osoba potencjalnie 

zakażona dla państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Postępowanie ze względu na sytuację epidemiczną na terenie, na którym zlokalizowana 

jest szkoła. 

1. Dyrektor szkoły  może zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację 

epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, po uzyskaniu zgody organu 

prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. Zawieszenie zajęć dotyczyć może wszystkich zajęć lub 

poszczególnych, również dla grupy, klasy lub całej szkoły. 

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą 

organu prowadzącego, będzie mógł również częściowo lub w całości zawiesić 

stacjonarną pracę tej jednostki oraz ustalić sposób realizacji jej zadań, w tym sposób 

realizacji zawieszonych zajęć - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. Podejmuje wtedy decyzję o 

wprowadzeniu Wariantu B, czyli kształcenia mieszanego, gdy państwowa powiatowa 

stacja sanitarno-epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc 

pod uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie  i sytuację 

epidemiologiczną na terenie szkoły. Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może 

dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub dla części klas (np. klasy I i 

III – zajęcia stacjonarne, a klasy II zajęcia zdalne), a także zajęć przeznaczonych dla 



pojedynczych lub niewielkich grup uczniów. Dyrektor szkoły będzie mógł również 

podjąć decyzję o wprowadzeniu Wariantu C, czyli zawieszeniu wszystkich zajęć 

stacjonarnych i przejściu na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa przy 

podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda organu prowadzącego i pozytywna opinia 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która zostanie podjęta,  gdy 

będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki zachorowań lub 

kwarantanny większej grupy osób w danej placówce. 

 


