
Regulamin funkcjonowania  I Liceum Ogólnokształcącym  podczas pandemii 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 12.08.2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art. 30c upo) oraz 

Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach. 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 

lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Przy wejściu do placówki umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja 

o obowiązku ich dezynfekowania wraz z instrukcją użycia środka dezynfekującego. 

Płyn dezynfekujący  znajduje  się również na każdym skrzydle szkoły oraz przy 

szatni. 

3. Do szkoły można wchodzić trzema wejściami: dwa od strony podwórka, jedno od 

ulicy Traugutta. 

4. Po każdej godzinie lekcyjnej nauczyciel dba, by wywietrzyć klasę. Jeśli pozwala na 

to aura, okna powinny być otwarte także podczas lekcji. 

5. Podczas lekcji uczniowie nie muszą nosić maseczek lub przyłbic, lecz maseczki/ 

przyłbice zaleca się podczas przemieszczania się po korytarzu szkolnym. 

6. Maseczki/ przyłbice zaleca się podczas  wizyty w sekretariacie, pomieszczeniach 

administracji i obsługi oraz gabinecie pielęgniarki. 

7.  Rodzicom  lub opiekunom/ interesantom wchodzący na teren placówki zaleca się  

stosowania środków ochrony indywidualnej. 

8. Sprawy administracyjne rodzic lub opiekun/ interesant  powinien załatwiać w 

czasie lekcji, by na korytarzy było jak najmniej uczniów. 

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 

odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu   ( sala 203) i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory 

do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować po każdych zajęciach. W sali gimnastycznej używany 

sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych 

zajęciach.  

12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w 

których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 

kontaktowe.  



13. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

14. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej: uczeń korzysta z biblioteki w maseczce/ 

przyłbicy. W bibliotece   mogą  znajdować się jedna osoba.   Obowiązuje   okres 2 

dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 

bibliotekach. 

15. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor , po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą 

organu prowadzącego, będzie mógł 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. Będzie można zawiesić wszystkie zajęcia 

lub poszczególne, również dla grupy,  oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub 

całej szkoły. 
 


