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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr  26 / 2020 

Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana Matejki 
w Siemianowicach Śląskich 

z dnia 31 sierpnia  2020  r. 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM  

IM. JANA MATEJKI W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  

W OKRESIE PANDEMII COVID-19  

 
 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa 
 
 

I – droga ucznia do szkoły i ze szkoły - przestrzeganie aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, stan zdrowia ucznia – odpowiedzialność 

rodziców i opiekunów; 

 

II – wejście do budynku i przebywanie w przestrzeni wspólnej szkoły - obowiązkowa 

dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury, zachowanie dystansu, osłona ust i nosa na 

korytarzach, ograniczenie gromadzenia się uczniów na korytarzu, częste i właściwe mycie 

rąk. Uczeń zdejmuje osłonę nosa i ust dopiero po zajęciu miejsca w sali. 

 

III – zachowanie w klasie - zachowanie dystansu, ograniczenie gromadzenia się, 

przydzielenie klasie stałej sali. 

 

IV – zachowanie podczas przerw – przemieszczanie się zgodnie z kierunkami wskazanymi 

przez strzałki na korytarzach w obrębie wyznaczonego piętra. (Dopuszcza się wychodzenie na 

zewnątrz budynku przy sprzyjającej pogodzie – wówczas obowiązuje procedura taka jak 

podczas alarmu przeciwpożarowego. Tzn. uczniowie z sal 41, 32a, 33, 32, 16, 17, 23, 4, 5, 

sala gimnastyczna – wychodzą głównym wejściem do szkoły od strony boiska. Natomiast 

pozostałe sale – wyjściem ewakuacyjnym, zachowując zasady ruchu prawostronnego. 

 

V – dezynfekcja stolików, krzeseł, sprzętu odbywa się każdorazowo po opuszczeniu 

danej sali przez uczniów, uczniowie posiadają przybory i podręczniki na ławce, mają własną 

szafkę, własne przybory; 

 

VI – wietrzenie i mycie sali, sprzętów - dezynfekcja, usunięcie sprzętów i dekoracji  

nie dających się zdezynfekować. 

 

VII – korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu  

na terenie szkoły, w tym w czasie przerw, w miarę możliwości podczas lekcji.  
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VIII – przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego na terenie szkoły, a w szczególności 
biblioteki, sklepiku, szatni.  

 

Każda osoba przebywająca na terenie szkoły jest zobowiązana do skrupulatnego 

przestrzegania ww. zasad, a każdy pracownik szkoły dodatkowo do ich egzekwowania. 

 

Organizacja zajęć w szkole i placówce 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych, bez podwyższonej temperatury oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. Deklaracja 

słowna i wyrywkowy pomiar temperatury. 

2. Uczniowie w drodze do i ze szkoły przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Przy wejściu do budynku szkoły i podczas poruszania się po jego terenie uczniowie 

powinni mieć zasłonięte usta i nos. Obowiązek ten (zalecenie) nie dotyczy przebywania 

w sali lekcyjnej. 

4. Obowiązkowa jest również dezynfekcja rąk, zwłaszcza podczas wchodzenia do 

budynku.  
5. Osoby trzecie mogą wchodzić do szkoły po uprzednim umówieniu się telefonicznie, 

zachowując zasady: 

a. wymienione w pkt.1,3 i 4  

b. dystansu od innych osób min. 1,5 m, 

c. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa. 

d. przemieszczać się zgodnie ze wskazanym kierunkiem w wyznaczonych 

obszarach. 

6. W szkole wszystkich obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń 

posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szafce. Podczas pracy w grupach lub 

parach zaleca się zasłanianie ust i nosa. 

8. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć (odpowiedzialni – prowadzący zajęcia, 

panie sprzątaczki). 

9. Przy sprzyjającej pogodzie zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego 

oraz pobyt na świeżym powietrzu, w tym w czasie przerw wówczas  dopuszcza się 

wychodzenie na zewnątrz budynku, obowiązuje procedura taka, jak podczas alarmu 

przeciwpożarowego. Tzn. uczniowie z sal 41, 32a, 33, 32, 16, 17, 23, 4, 5, sala 

gimnastyczna – wychodzą głównym wejściem do szkoły od strony boiska. Natomiast 

uczniowie z  pozostałych sal – wyjściem ewakuacyjnym,  zachowując zasady ruchu 

prawostronnego z wyjątkiem ucznia na wózku inwalidzkim, który przemieszcza się 
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główną klatką schodową. Dopuszcza się również prowadzenie wybranych lekcji na 

terenie wokół szkoły.  
10. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których  

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

12. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

13. Klasy uczą się w przydzielonych salach lekcyjnych,    nauczyciele się przemieszczają: 

 

1a  – 39;1b -19; 1c-16 

2a -35; 2b  -23;2c  -6; 2d  -32a 

2al -34; 2bl – 37; 2cl-17 

3al  18; 3bl  41; 3cl -21 

 

Dodatkowe sale na zajęcia w grupach: 

33, 23a, 4, 5 

 

14. W miarę możliwości w salach zostają rozsunięte stoliki tak, by zoptymalizować dystans 

pomiędzy uczniami. 

15. Do biblioteki szkolnej uczniowie wchodzą pojedynczo, oprócz nauczyciela bibliotekarza 

mogą w niej przebywać równocześnie najwyżej dwie osoby (w osłonach na usta i nos) z 

zachowaniem odpowiedniego dystansu. Oddane przez uczniów książki podlegają 

kwarantannie. 

16. Po skorzystaniu z papierowych materiałów podczas lekcji – materiały te podlegają 

dwudniowej kwarantannie. 

17. W przypadku korzystania z szatni – przy danym segmencie mogą znajdować się tylko 

dwie osoby, zachowując odpowiedni dystans, przed skorzystaniem z szatni uczniowie 

korzystają z płynu do dezynfekcji rąk. 

18. Przed zajęciami wychowania fizycznego chłopcy przebierają się w szatniach przy sali 

gimnastycznej, a dziewczynki w wyznaczonych salach. 

19. Do sklepiku szkolnego wchodzi jedynie młodzież z zamiarem zakupu produktów (bez 

osób towarzyszących). W sklepiku młodzież zachowuje odpowiedni dystans, nie 

gromadzi się. Wewnątrz przebywają dwie osoby, a po dokonaniu zakupu przechodzą 

klatką schodową ewakuacyjną do wyznaczonej sali. Posiłki wydawane są w naczyniach 

jednorazowych. Osoby, które chcą zjeść ciepły posiłek na miejscu – siadają przy 

wyznaczonych stolikach: jedna osoba przy jednym stoliku. Po spożyciu posiłku przez 

ucznia stolik zostaje zdezynfekowany. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły (po uprzednim 

telefonicznym umówieniu się), są zobowiązane do dezynfekcji dłoni lub zakładania 
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rękawiczek ochronnych oraz  zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy 

oraz są zobowiązane do przebywania jedynie na parterze szkoły. 

2. Osoby te  nie mogą przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować (odpowiedzialni 

nauczyciele), aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. W szkole przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych 

– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników 

(klawiatury, myszki są dezynfekowane po każdej grupie uczniów korzystających z sali 

informatycznej) 

5. Przeprowadzając dezynfekcję,  przestrzega się zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji, w tym  przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami 

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

dezynfekcji. 

7.  Na bieżąco dba się o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

8. W przypadku używania na terenie szkoły masek lub rękawic jednorazowych, należy po 

użyciu wyrzucić je do odpowiednio oznaczonego pojemnika usytuowanego na parterze 

przy wejściu do szkoły. 

9.  W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są umyte detergentem i    

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

 

Organizacja 

1. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej w Katowicach, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych 

2. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i koniecznością szybkiej i skutecznej  

komunikacji z opiekunami ucznia – w pierwszym dniu roku szkolnego, każdy 

wychowawca sprawdza czy aktualny jest znany szkole numer do rodziców/opiekunów 

ucznia i przekazuje listę z telefonami niezwłocznie do sekretariatu.  

3. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zachorowania – izolowany jest w gabinecie 

pielęgniarki  do momentu powiadomienia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

go ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).  

4. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami 

oraz nauczycielami jedynie do niezbędnego minimum. 

5. Zajęcia pozalekcyjne realizowane dotychczas w szkole będą w miarę możliwości – 

będą się odbywały przemiennie – w stacjonarnie lub oneline po uzgodnieniu terminu 

przez prowadzącego nauczyciela. 
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 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

1. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, 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 koronawirusem. 

2. 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). 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

zostanie bezzwłocznie gruntownie wysprzątany, zgodnie z funkcjonującymi  

procedurami oraz zdezynfekowane zostaną powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.), po czym  zastosowane będą  indywidualne zaleceń wydane przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły zostanie 

wdrożona procedura dostosowania się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. 
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