
Procedury bezpieczeństwa na czas epidemii Covid-19 
dla 

I LICEUM IM. S. WYSPIAŃSKIEGO W KĘTACH 
stworzone na podstawie wytycznych MZ, MEN, GIS z dn. 5.08.2020r. oraz Rozporządzenia MEN z dn. 12.08.2020 

 
 

Od 1 września 2020 r. placówka funkcjonuje przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 
Ministra Zdrowia i MEN. 
 
Dyrektor szkoły: 
- przygotował wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie placówki, 
- zapewnił środki higieniczne i dezynfekcyjne potrzebne do bieżącego funkcjonowania placówki, 
- zapewnił dodatkowe pomieszczenie do izolacji młodzieży i pracowników z objawami chorobowymi, 
- zaopatrzył pracowników w indywidualne środki ochrony osobistej: płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki, maseczki  
  lub przyłbice, 
- przeszkolił pracowników w zakresie stosowania nowych procedur dotyczących bezpieczeństwa, zapoznał uczniów 
  oraz rodziców z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego funkcjonowania szkoły w czasie epidemii COVID-19. 
 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA PODCZAS EPIDEMII Covid-19 

 I LICEUM IM. S. WYSPIAŃSKIEGO W KĘTACH 

 
Organizacja zajęć dydaktycznych i przebywanie uczniów w szkole. 
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.  
2. Rodzic jest zobowiązany przekazać wychowawcy a ten dyrekcji szkoły informację o każdej chorobie ucznia.  
3. Uczeń ze stwierdzoną alergią zobowiązany jest dostarczyć zaświadczenie lekarskie potwierdzające w/w dolegliwość 
    do Dyrekcji  Szkoły w terminie do 11. O9. 2020r. Do czasu otrzymania zaświadczenia lekarskiego Rodzic 
    zobowiązany jest do  przesłania na maila dyrektor@wyspian.pl oświadczenia o stwierdzonej alergii. 
4. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum oraz prowadzi się ich rejestr.  
    Osoby z zewnątrz mogą przebywać tylko w wyznaczonym obszarze i obowiązuje je stosowanie środków 
    ochronnych. 
5. Do szkoły mogą wchodzić tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
    Każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest do dezynfekcji rąk płynem znajdującym się w dozownikach 
    Stojących przy drzwiach wejściowych oraz noszenia osłony zakrywającej nos i usta (maseczka/przyłbica). 
6. Komunikacja z opiekunami dziecka będzie się odbywała przez telefon, mobidziennik i e-mail. 
7. Każdy nauczyciel oraz pracownik szkoły na czas kontaktu z osobami z zewnątrz zobowiązany jest do noszenia 
    maseczki lub przyłbicy. 
8. Każdy uczeń wchodzący do szkoły dezynfekuje ręce, przechodzi do szatni, zachowując dystans społeczny,  
    a następnie udaje się  do sali. 
9. W czasie epidemii zajęcia lekcyjne odbywają w wyznaczonej sali. Zmiana sal możliwa jest jedynie w przypadku 
    lekcji języków obcych, informatyki i wychowania fizycznego. 
10. W czasie przemieszczanie się po korytarzach i w innych sytuacjach gromadzenia się uczniów bez możliwości 
       zachowania dystansu społecznego obowiązują maseczki/ przyłbice. 
11. Na korytarzach obowiązuje ruch prawostronny (zaznaczony liniami kierunkowymi). 
12. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie i nauczyciele mają obowiązek noszenia maseczek/przyłbic 
       i przebywania w wyznaczonych strefach. 
13. Sale, w których przebywają uczniowie oraz nauczyciele i personel szkolny, wyposażone są w środki do 
      dezynfekcji rąk. Osoby wchodzące obowiązkowo dezynfekują ręce.    
14. Sale, w których przebywają uczniowie, są wietrzone minimum 1 raz na godzinę. W czasie wietrzenia sale 
       są zamknięte. 
15. W czasie lekcji:   

- nauczyciele i uczniowie unikają przemieszczania się po sali;  
- nie ma obowiązku używania maseczek/przyłbic; o ile to możliwe, zachowujemy dystans;  
- w czasie zajęć z informatyki uczniowie mają obowiązek używania rękawiczek. 

16. Po każdej zakończeniu lekcji nauczyciel ma obowiązek zdezynfekować stanowisko pracy (biurko, krzesło  
       i inny sprzęt). 
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17. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować,  
       należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 
18. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym 
       ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi  
       między sobą.  
19. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
20. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 
       unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
21. Sprawdziany i inne prace pisemne odbierane od uczniów są izolowane na okres 2 dni kwarantanny 
       i przechowywane przez nauczycieli w zamkniętych szafkach w pokoju nauczycielskim.  
22. W związku z tym wydłuża się zapisany w Statucie Szkoły czas zwrotu sprawdzianów i kartkówek o 2 dni robocze. 
23. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub dezynfekowane 
       na dużej przerwie oraz po każdym dniu zajęć. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 
       wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 
24. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, 
       zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe a zajęcia będą prowadzone na świeżym powietrzu, jeżeli 
       warunki pogodowe to umożliwią. 
25. Jeżeli warunki pogodowe pozwolą, uczniowie w czasie przerw powinni przebywać na świeżym 
       powietrzu.  
26. Zajęcia pozalekcyjne w szkole organizowane będą  wg powyższych zasad. 
27. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej reguluje odrębny regulamin. 
28. Szkolny dystrybutor napojów obsługiwany jest z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, dezynfekowany 
       przez pracownika szkoły. Po każdorazowym skorzystaniu z dystrybutora należy zdezynfekować ręce. 
 

 
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja powierzchni 

 
29. W szkole obowiązuje monitoring codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem 
       utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych: poręczy, 
       klamek, blatów w salach, klawiatury, włączników. 
       Powierzchnie dotykowe: poręcze, klamki, włączniki światła dezynfekowane są minimum 2 razy dziennie.  
       Z sali zostaną usunięte wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować. 
30. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wiszą instrukcje prawidłowego mycia rąk i dezynfekcji. 
       Ponadto nauczyciele przypominają na bieżąco uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują 
       w szkole. 
31. Uczniowie pod nadzorem nauczycieli mogą korzystać z istniejących na terenie placówki obiektów 
      sportowych: boiska oraz siłowni zewnętrznej. 
32. Na terenie szkoły jednorazowe środki ochrony (maseczki, rękawice) po ich użyciu muszą być 
      wyrzucone do specjalnie oznakowanych pojemników, które znajdują się w kilku miejscach budynku. 
33. Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia do „akwarium” dla uczniów i nauczycieli. 
34. Nauczyciel materiały do kserowania składa w „akwarium” z jednodniowym wyprzedzeniem. 
35. W sekretariacie szkoły może przebywać tylko jedna osoba. 
 

Postępowanie w przypadku procedur obowiązujących w strefie czerwonej/żółtej 

 
1. Organizacja pracy szkoły uwzględnia Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół  
     i placówek od 1 września 2020 r. zawartych w procedurach bezpieczeństwa na czas epidemii. 
2. Wprowadzenie  nauczania hybrydowego lub zdalnego na podstawie decyzji Powiatowego Inspektora 
    Sanitarnego. 
3. Ustalenie godzin przychodzenia klas do szkoły i rozpoczynania zajęć przez poszczególne klasy.  
4. Wprowadzenie następujących zasad: 

- ograniczenie do minimum przychodzenia i przebywania osób trzecich, w tym w strefach wydzielonych; 
- wprowadzenie  obowiązku  zachowania dystansu między uczniami w przestrzeniach wspólnych szkoły i/lub 
  stosowanie przez osłony ust i nosa (korytarze, szatnia); 
- wprowadzenie obowiązku zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych 
  szkoły i/lub stosowanie przez osłony ust i nosa (pokój nauczycielski, korytarz); 



- wprowadzenie zakazu organizowania wyjść grupowych, wycieczek szkolnych, uroczystości i imprez 
szkolnych; 

- prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły, 
  jeżeli warunki pogodowe na to pozwolą; 
- w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby poinformowanie rodzice  o możliwości 

pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) i w tym czasie zostanie 
zapewniony kontakt ze szkołą. 
 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U NAUCZYCIELA/PRACOWNIKA 
OBSŁUGI SZKOŁY WIRUSEM COVID-19 

 
1. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów chorobowych (temperatura ciała 
     powyżej 38°C, duszności, problemy z oddychaniem, kaszel) sugerujących zakażenie koronawirusem pracownik 
     zostanie  niezwłocznie odsunięty od pracy i  umieszczony w izolatce. 
2. Zostanie wstrzymane przyjmowanie kolejnych grup młodzieży do  szkoły. 
3. Niezwłocznie powiadomienie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczną w Oświęcimiu 
    (tel. 33 8430928) i stosowanie się do wydawanych przez nią poleceń i instrukcji oraz powiadomienie Dyrekcję I LO 
w Kętach. 
4. Poddanie gruntownemu sprzątaniu obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik i zdezynfekowanie 
powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty  itp.). 
5. Stosowanie się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy 
    wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
6. Stworzyć listy osób przebywających w tym samym czasie w części/ częściach szkoły, w których przebywała 
    osoba podejrzana o zakażenie. 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U UCZNIA PRZEBYWAJĄCEGO W 
SZKOLE WIRUSEM COVID-19 

 
1. W przypadku wystąpienia u ucznia objawów chorobowych tj. podwyższona temperatura ciała, kaszel, osłabienie  
    i inne, uczeń zostaje umieszczony w izolatce. 
2. Należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Rodzicami ucznia i powiadomić ich o zaistniałej sytuacji. 
3. Rodzic lub inna osoba przez niego upoważniona niezwłocznie odbiera dziecko ze szkoły i udaje się z nim do 
    lekarza, który wprowadza procedurę epidemiologiczną. 
4. Należy ustalić listę osób, z którymi uczeń miał kontakt w szkole i przeprowadzić dezynfekcję miejsc, w których 
    przebywał. 
5. Rodzic niezwłocznie przekazuje Dyrekcji Szkoły informację zwrotną na temat stanu zdrowia ucznia. 
6. Podjęcie dalszych działań przez Dyrekcję w porozumieniu z Powiatowym Inspektoratem Sanitarnym. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


