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Procedura funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego dla 

Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. W. Broniewskiego 

w Strzelcach Opolskich, przygotowana na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS 

dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 02 sierpnia 2021 r. 

 

I. Cel 

Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku                          

z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-COV-2 i określenie działań prewencyjnych 

mających na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. 

 

II. Postanowienia ogólne  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów 

wskazujących na infekcję dróg oddechowych oraz gdy nie został nałożony na 

niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 

2. Przez objawy rozumie się w szczególności: podwyższoną temperaturę ciała 

38°C, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy                                  

z oddychaniem, 

3. Rekomenduje się o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu 

publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz 

środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, 

hulajnoga) 

4. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania                    

w przestrzeni publicznej oraz w przestrzeni wspólnej szkoły. 

5. Osoby z zewnątrz wchodzące do szkoły mają obowiązek stosowania środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Do 

szkoły wejść mogą tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych. Osoby te po załatwieniu sprawy niezwłocznie 

opuszczają budynek szkoły. 

6. Obowiązuje całkowity zakaz przebywania na terenie szkoły osób z zewnątrz                

z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych. 

7. Wychowawcy klas ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej                        

z opiekunami ucznia. 

8. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 r. 

życia lub  z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy 

tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące 

ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw 

międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę 

możliwości praca zdalna).  
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III. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

1. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu 

do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykanie oczu, nosa i ust. 

2. Na terenie szkoły w przestrzeniach wspólnych (np. korytarze, sanitariaty, szatnia) 

obowiązuje noszenie maseczek. 

3. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk 

przez uczniów/ pracowników szkoły/petentów. 

4. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć w szkole należy czyścić lub 

dezynfekować każdego dnia, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

5. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do 

dezynfekcji. 

6. W salach lekcyjnych w sali gimnastycznej podłogi powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

7. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,              

w tym blatów w salach, włączników, klawiatury.  

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje. 

9. Toalety dezynfekuje się na bieżąco. 

10. W przypadku korzystania przez uczniów lub pracowników szkoły z rękawic 

jednorazowych, maseczek jednorazowych należy zapewnić pojemnik lub miejsce 

do ich wyrzucania zgodnie z wytycznymi GIS. 

11. Z sali, w której przebywają uczniowie, usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, 

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić 

lub dezynfekować. 

IV. Organizacja zajęć w szkole: 

1. Zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która ograniczy gromadzenie się 

poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny: rozpoczynania 

zajęć,  przerw lub zajęć na boisku) oraz uniemożliwi częstą zmianę pomieszczeń,              

w których odbywają się zajęcia. 

2. W miarę możliwości uczniowie w szkole nie zmieniają sal lekcyjnych, a dużą 

przerwę spędzają na boisku szkolnym. 

3. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele w miarę 

możliwości zaleca się: 

- zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co 

najmniej 1,5 m,  

- pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 
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- przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka 

nauczyciela, 

- w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy 

ławkami uczniów. 

4. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę                        

w czasie zajęć i podczas przerw. 

5. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

6. Unika się organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,                        

w tym ustala się bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć wychowania fizycznego. 

7. Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie 

zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w torbie.  

8. Używany sprzęt podczas zajęć lekcyjnych należy zdezynfekować po każdym jego 

użyciu przez daną klasę.  

9. Uczniowie nie udostępniają innym uczniom swoich podręczników i przyborów. 

10. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

11. Korzystanie z biblioteki szkolnej możliwe jest na określonych przez dyrektora 

szkoły zasadach, uwzględniających dwudniowy okres kwarantanny dla książek                    

i innych materiałów wypożyczanych w bibliotece. 

12. Korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej możliwe jest na określonych przez 

dyrektora szkoły zasadach w porozumieniu z pielęgniarką zgodnie z wytycznymi 

Ministra Zdrowia  i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

13. Podczas realizacji zajęć przedmiotowych i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, za 

zachowanie reżimu sanitarnego w klasie odpowiada nauczyciel prowadzący 

zajęcia.  

14. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 

zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Rekomenduje 

się zajęcia w terenie otwartym – boiska szkolne, park miejski (spacer, marszobiegi) 

15. Rodzic/opiekun ucznia niepełnoletniego oraz uczeń pełnoletni, w celu szybkiej 

komunikacji ze szkołą (w sytuacjach nagłych, chorobowych), jest zobowiązany za 

pośrednictwem wychowawcy do uaktualnienia /podania numerów kontaktowych/ 

adresów e-mail. 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia.  

1. Jeżeli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, jeżeli pomiar termometrem 

bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej należy odizolować go w odrębnym 

pomieszczeniu – sala nr 01 i niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły,                             

a w przypadku jego nieobecności wicedyrektora. 

2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez dyrektora 

szkoły.  
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3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu                 

u dziecka niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania 

dziecka.  

 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły 

1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego  na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor w trybie 

natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu                     

i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej. W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia 

należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

2. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 

gruntownemu sprzątaniu.  

3. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie 

uzasadnionej potrzeby.  

4. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący o zaistniałej sytuacji.  

 

VII. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły. 

W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany 

jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

VIII. Postanowienia końcowe. 

1. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice są zobowiązani do przestrzegania 

niniejszej procedury, wewnętrznych regulaminów, a także Wytycznych MEN, MZ  

i GIS  dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020 r. 

wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami.  

2. Zastrzega się zmianę procedury. O wszelkich zaistniałych zmianach uczniowie, 

rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez Dyrektora Szkoły 

komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły  i przez                               

e - dziennik.  

 

 

 

 

 


