
Funkcjonowanie  IV  Liceum  Ogólnokształcącego  z  Oddziałami
Dwujęzycznymi im. Stanisława Staszica od 1 września 2020r. w okresie
zagrożenia Covid-19

Procedury w trakcie epidemii COVID-19

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);

2) Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z
2019 r. poz. 59 ze zm.);

3) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910)
-art. 68 ust. 1 pkt 6 i ust. 5;

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szko-
łach  i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.) - § 18;

5) Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych roz-
wiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek syste-
mu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.);

6) Ustawa z dnia 26 stycznia 1992 r. – Karta Nauczyciela – art. 6 i 7 (Dz.U. z
2019 r. poz. 2215);

7) Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki od
1 września 2020 r;

8) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320)
– art. 207

9) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograni-
czenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020
r. poz. 1389)    

10) Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w  sprawie  rodzajów  innych  form  wychowania  przedszkolnego,  warunków
tworzenia  i  organizowania  tych  form oraz  sposobu ich  działania (Dz.U.  z
2020 r. poz. 1385)



Podstawowym celem wdrażanych procedur jest:

 zapewnienie  bezpieczeństwa  pracownikom szkoły  oraz  osobom  pozostającym  pod
opieką placówki;

 uniknięcie zakażenia przez osoby z zewnątrz;

 zmniejszenie  liczby  kontaktów  na  terenie  placówki  oświatowej  celem  umożliwienia
identyfikacji  pracowników,  którzy  będą  podlegać  kwarantannie  w  przypadku
potwierdzonego zakażenia.
 

I.  Procedura  ograniczająca  rozpowszechnianie  wirusa  –  organizacja
zajęć w szkole.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych i którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji 
w warunkach domowych lub zewnętrznych.

2. Przez  objawy, o których mowa, rozumie się:

a) podwyższoną temperaturę ciała

b) katar, kaszel

c) duszności i problemy z oddychaniem

d) ból gardła

e) ból głowy i mięśni

f) wysypkę na skórze

g) ropne zapalenie spojówek

h) dolegliwości żołądkowe

i) symptomy zmęczenia, rozdrażnienia

3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej  placówki, z 
zachowaniem zasad:

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi  
b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m.
c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m. Przestrzegając wszelkich środków 
ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

4. Pracownik może przyjść do pracy pod warunkiem, że nie ma bez żadnych objawów
chorobowych. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów pracownik informuje
telefonicznie Dyrektora placówki o zaistniałej sytuacji, kontaktuje się ze Stacją Sanitarno-
Epidemiologiczną oraz oddziałem zakaźnym i postępuje według zaleceń, jakie wydano.

5. Przed wejściem na teren placówki obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim 
obowiązku jest umieszczona przy wejściu do szkoły  (załącznik nr 2).



6. Ogranicza się na terenie szkoły przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest 
niezbędna, osoby te są zobowiązane do stosowania środków ochrony (osłony nosa i ust, 
rękawiczki jednorazowe i dezynfekcja rąk)

7. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do częstego mycia rąk, w 
szczególności po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety.

8. W pomieszczeniach sanitarnych znajdują się informacje dotyczące właściwego mycia 
rąk ( załącznik nr 1), a przy dozownikach z płynem informacje dotyczące właściwej 
dezynfekcji rąk.

9. W szkole obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek lub przyłbic na 
korytarzach ( w szczególności podczas przerw międzylekcyjnych), w szatni, sekretariacie 
szkoły, w salach lekcyjnych - w sytuacjach , gdy uczeń przemieszcza się (załącznik nr 3).

10.  Rodzice/opiekunowie  prawni/interesanci,  przebywający  czasowo  w placówce,  mają
także obowiązek dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i
nosa.

11. Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny nakaz stosowania osłony ust i nosa przez
pracowników szkoły podczas kontaktu z interesantami, rodzicami.

12. Każdy pracownik szkoły powinien przede wejściem na teren szkoły mieć zmierzoną
temperaturę ciała ( załącznik nr 4).

13. Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko w wyznaczonych
przez Dyrektora miejscach.

14. Zaleca się spędzanie przerw międzylekcyjnych na świeżym powietrzu.

15. Nakazuje się wietrzenie sal dydaktycznych i pracowni/laboratoriów co najmniej raz w
ciągu godziny 

(a  w  razie  potrzeby  także  w  czasie  zajęć),  pamiętając  o  zachowaniu  szczególnej
ostrożności i zadbaniu o bezpieczeństwo uczniów.

16. Unika się  większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, nie organizuje się
Spotkań  z   Mistrzem,  turniejów sportowych,  akademii  dla  całej  społeczności  szkolnej.
Wszelkie uroczystości organizuje się w hali sportowej tak, by był zapewniony dystans 1,5
m.

17.  Szkoła  nie  organizuje  się  żadnych  wyjść,  wycieczek  przedmiotowych,  obozów
zimowych ani naukowych.

18.  Podczas  zajęć  wychowania  fizycznego  i  zajęć  sportowych,  w  których  nie  można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

19. Odległość pomiędzy pracownikami powinna wynosić minimum 1,5 m.

20. Uczeń nie przynosi do szkoły zbędnych przedmiotów.



21. Uczniowie mają obowiązek posiadania własnych przyborów szkolnych oraz książek.
Nie  mogą  wymieniać  się  między sobą   przyborami  szkolnymi,  podręcznikami/zbiorami
zadań itp.

22.  Na  terenie  szkoły  wydziela  się  odrębne  pomieszczenie  dla  osoby  podejrzanej  o
zakażenie  korona-  wirusem,  wyposażone  w  środki  ochrony  indywidualnej  oraz  płyny
dezynfekcji (sala nr 8-dolny parter)

23. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania powierzchni i
środki do dezynfekcji rąk.

24.  Dezynfekcja  sal  będzie  przeprowadzona  po  każdej  grupie  uczniów  odbywających
zajęcia  w  danej  sali.  Dezynfekcji  dokonywać  będą  pracownicy  obsługi. Mogą  w  niej
pomagać  także  pracownicy administracji  i  nauczyciele.  Należy  pamiętać  o  ścisłym
przestrzeganiu zaleceń producenta.

25. Na terenie szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w
tym utrzymywania czystości w salach dydaktycznych, toaletach, ciągach komunikacyjnych,
powierzchni dotykowych-poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach,
klawiatur i włączników (załącznik nr 5).

26. W szkole znajduje się zamykany pojemnik na zużyte rękawice jednorazowe i maseczki
jednorazowe. Pojemnik jest oznaczony.

27.  Z  sal  lekcyjnych  usuwa  się  przedmioty,  których  nie  można  skutecznie  myć  i
dezynfekować.

28.  Po każdych  zajęciach  na  sali  gimnastycznej  lub  boisku  szkolnym używany sprzęt
sportowy należy umyć lub zdezynfekować. Za dezynfekcję odpowiedzialni są nauczyciele
wychowania fizycznego.

29.  Przed  wejściem  do  budynku szkoły  umieszczone  są  numery  telefonów do  Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej, oddziału  zakaźnego szpitala  ,  służb  medycznych,  organu
prowadzącego, Kuratorium Oświaty ( załącznik nr 6).

30.  Pracownicy,  którzy  zaobserwowali  u  siebie  niepokojące  objawy,  nie powinni
przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze Stacją
Sanitarno - Epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszającego się stanu
zdrowia  zadzwonić  pod  nr  999  lub  112  i  poinformować,  że  mogą  być  zakażeni
koronawirusem.

II.  Procedura  postępowania  w  przypadku  podejrzenia  wystąpienia
zakażenia u ucznia.

1. Pracownik szkoły podejrzewający u ucznia  zakażenie koronawirusem  jak najszybciej 
izoluje ucznia od reszty osób pozostających pod opieką szkoły w odrębnym 
pomieszczeniu z zapewnieniem 2m odległości.

2. Uczeń znajduje się pod opieką pracownika szkoły wyznaczonego przez Dyrektora 
Szkoły.



3. Uczniowi mierzy się temperaturę ciała termometrem bezdotykowym.

4. Należy niezwłocznie poinformować telefonicznie rodziców bądź opiekunów prawnych 
dziecka o wystąpieniu u ucznia niepokojących objawów.

5. Rodzic jest zobowiązany pilnie odebrać dziecko ze szkoły.

6. Rodzic po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi ma obowiązek poinformować 
Dyrektora Szkoły o wyniku badania ucznia przez lekarza.

7. Dyrektor Szkoły informuje organ prowadzący szkoły i Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego o podejrzeniu zakażenia u ucznia.

8. Rodzice uczniów z klasy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie koronawirusem, są
informowani o zaistniałej sytuacji poprzez dziennik elektroniczny.

9. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, bezzwłocznie poddaje się 
gruntownemu sprzątaniu/dezynfekcji.

10. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń PPIS przy ustaleniu, 
czy w zaistniałym przypadku należy wdrożyć dodatkowe procedury.

11. W przypadku potwierdzenia zakażenia na terenie szkoły dyrektor stosuje się do 
zaleceń PPIS i w zależności od opinii wprowadza nauczanie hybrydowe lub zdalne.

12. Jeżeli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej  lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub 
protokół.

III.  Procedura  postępowania  w  przypadku  podejrzenia  wystąpienia
zakażenia u pracownika

1. Do pracy mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, które nie mają objawów 
sugerujących infekcję dróg oddechowych i ich  domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji.

 2. Jeśli jednak w trakcie wykonywania obowiązków pracownicy zaobserwują u siebie 
niepokojące objawy ( gorączka, uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w 
oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni), niezwłocznie informują dyrektora Szkoły.

3. Dyrektor Szkoły kieruje pracownika do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia, 
zachowując bezpieczną odległość przeprowadza z nim wywiad  i zaleca kontakt z 
lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia.

4. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 
zdrowotnej albo uzyskać teleporadę medyczną.

5. Do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy.



6. O wynikach badania pracownika przeprowadzonego przez lekarza, informuje on  
niezwłocznie Dyrektora Szkoły.

7. Pomieszczenia i ciągi komunikacyjne, którymi poruszał się pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, należy poddać gruntowej dezynfekcji.

8. Dyrektor informuje organ prowadzący oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego o zaistniałej sytuacji.

9. Dyrektor zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń PPIS przy ustalaniu, czy 
należy wdrożyć w tym przypadku dodatkowe procedury.

10. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły dyrektor stosuje
się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i w zależności od 
opinii sanepidu wprowadza nauczanie hybrydowe lub zdalne.

11. Jeżeli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności , należy sporządzić notatkę lub 
protokół.

IV. Postępowanie w przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 na 
terenie szkoły

1. Dyrektor informuje PPIS o zaistniałej sytuacji i, w porozumieniu z organem 
prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje decyzję o zmianie 
modelu kształcenia (hybrydowy/zdalny) lub o zamknięciu szkoły.

2. Dyrektor Szkoły po potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ 
prowadzący i Kuratora Oświaty

3. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor zobowiązany jest do 
stosowania się do zaleceń PPIS przy ustalaniu, czy należy  w zaistniałym przypadku 
wdrożyć dodatkowe procedury.

4. Jeżeli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub 
protokół.

5. Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniu ( lub jego 
części), w którym przebywała osoba zakażona.



Załącznik nr 1



Załącznik nr 2



Załącznik nr 3





Załącznik nr 4

Oświadczam, że w dniu rozpoczęcia pracy:

1. Nie mam objawów chorobowych świadczących o chorobie zakaźnej i podwyższonej 

temperatury./ wyrażam zgodę na pomiar temperatury.

2. Nikt z domowników nie jest w trakcie kwarantanny lub przymusowej izolacji.

3. Będę na bieżąco informować dyrektora o wszelkich zmianach w zakresie powyższych danych.

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego oświadczam, że podane w 

oświadczeniu dane są zgodne ze stanem faktycznym. Przyjmuję do wiadomości, że dyrektor szkoły 

może zażądać przedstawienia dokumentów potwierdzających zapisane dane .

Imię i nazwisko pracownika: …………………………………

dzień
miesiąca

godzina
rozpoczęcia

Podpis godzina
zakończenia

Podpis Podpis
Dyrektora

Podjęte kroki w przypadku niedopuszczenia pracownika do pracy w dniu ………..

……………………………………………………………………………



Załącznik nr 5

Monitorowanie prac porządkowych - mycie i dezynfekcja

Data i godzina
przeprowadzo
nej dezynfekcji

Rodzaj dezynfekowanego
pomieszczenia zgodnie z

rejestrem w zał. 7

Nazwa stosowanego
preparatu

Imię i nazwisko oraz
podpis osoby

wykonującej czynność
czyszczenia



Załącznik nr 6

NUMERY TELEFONÓW

WYDZIAŁ EDUKACJI  
32 296 06 42
Naczelnik WED – mgr Katarzyna Wanic - 32 296 06 43

STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
500 060 599

KURATORIUM OŚWIATY
32 265 51 30

POGOTOWIE RATUNKOWE
999 LUB 112


