Zasady funkcjonowania XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława
Staszica w czasie pandemii wywołanej COVID - 19
Regulamin opracowano na podstawie obowiązujących przepisów prawa
oświatowego oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych
i ponadpodstawowych obowiązujących od 4 kwietnia 2022 r. dotyczy stacjonarnego funkcjonowania Szkoły
§1
I.
Procedury dotyczące zachowania się uczniów i pracowników oraz innych osób
przebywających na terenie szkoły
1) Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
oraz gdy nie został na nie nałożony obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
2) Na terenie całej szkoły istnieje obowiązek przestrzegania zasad higieny, częstego mycia rąk,
dezynfekowania rąk płynem znajdującym się w dozownikach w każdej sali lekcyjnej, bibliotece,
szatniach i stołówce szkolnej.
3) Do budynku szkoły uczniowie powinni wchodzić wejściem wyznaczonym dla każdej klasy.
4) Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się umieszczony w widocznym miejscu na ścianie
bezdotykowy termometr pomiaru temperatury ciała. Aby zmierzyć temperaturę należy zbliżyć
do niego dłoń lub czoło na odległość około 5 cm.
5) Po stwierdzeniu, że temperatura ciała jest w normie należy zdezynfekować ręce korzystając
z płynu znajdującego się w wywieszonych bezdotykowych dozownikach.
6) Uczniowie, których temperatura ciała sugeruje infekcję (powyżej 38°C) powinni udać się do
gabinetu pielęgniarki i pozostać pod jej opieką do czasu odebrania przez rodziców.
7) Sale lekcyjne należy wietrzyć co najmniej 1 raz na godzinę. Na czas wietrzenia nie ma
konieczności jej opuszczania. Wietrzenie odbywa się z inicjatywy nauczyciela pod koniec lekcji
lub bezpośrednio po jej zakończeniu.
8) Każdy uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na ławce, w plecaku lub przydzielonej szafce. Nie powinno się przynosić do
szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
9) Przedmioty i sprzęt znajdujący się w salach lekcyjnych dezynfekują osoby sprzątające przed
zajęciami.
10) Klawiaturę komputerów należy dezynfekować po każdej lekcji przygotowanym płynem.
11) W trakcie zajęć lekcyjnych nauczyciel powinien, w miarę możliwości, ograniczyć
przemieszczanie się pomiędzy ławkami uczniów.
12) Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe powinny być dezynfekowane codziennie:
podłogi w salach gimnastycznych raz dziennie przed zajęciami - przez osoby sprzątające, sprzęt
sportowy po każdym użyciu – przez nauczycieli WF.
13) Uczniom nie wolno wychodzić poza teren szkoły od chwili rozpoczęcia przez nich zajęć aż do
planowanego ich zakończenia.
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14) Po zakończonych lekcjach uczniowie nie powinni przebywać na terenie szkoły z wyjątkiem
sytuacji, gdy uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych zorganizowanych przez nauczycieli lub
uprawnionych wolontariuszy.

II.
Dodatkowe rozwiązania organizacyjne zapobiegające ewentualnemu rozprzestrzenianiu się
COVID – 19
1) Na terenie szkoły, wydzielono w budynku 2 sektory, do których przypisane są: szatnia, sala
gimnastyczna, szafki uczniowskie, dystrybutory pitnej wody i termin przerwy obiadowej
a) sektor I – wejście A – po lewej stronie od ul. Nowowiejskiej dla klas: 1a/17; 1b/P2;
1c/122; 1d/117; 1e/221; 1g/220; 2a/120; 2c/219; 2d/223; 2f/18; 3a4/126; 3f4/124;
3i4/19; 3A3/121; 3C3/218; 3E3/123; 3F3/211;
b) sektor II – wejście B - po prawej stronie od ul. Nowowiejskiej dla klas:
1f/206; 1h/203; 2b/103; 2e/204; 2g/205; 3b4/209; 3c4/107; 3d4/104; 3e4/201;
3g4/101; 3B3/105; 3D3/207; 3G3/106;
2) Aby uniknąć częstej zmiany pomieszczeń, każda klasa większość swoich lekcji ma w
wyznaczonej w planie lekcji sali danego sektora.
3) Nauczyciele dyżurujący w czasie przerw międzylekcyjnych mają obowiązek sprawdzania
należytego sposobu wietrzenia sal lekcyjnych.
4) W każdym sektorze część klas rozpoczyna lekcje od 8:15, druga część od godziny 9:10 (w
różnych dniach tygodnia - wg planu).
5) Aby zmniejszyć liczbę uczniów w szatniach przy salach gimnastycznych wprowadza się
możliwość realizacji jednej z trzech godzin wychowania fizycznego w formie zajęć
rekreacyjnych na świeżym powietrzu lub - w miarę dostępności sali - w formie gimnastyki
rekreacyjnej w „sali lustrzanej” OSiR.
6) Wyłączone zostają do odwołania źródełka wody pitnej przy salach gimnastycznych. Czynne zaś
będą te, z których będzie można pobrać wodę do własnych butelek.
7) Czynny będzie sklepik szkolny, jeśli utworzy się kolejka, należy przestrzegać bezpiecznego
dystansu między osobami.
8) Osoby z zewnątrz (niebędące uczniami lub pracownikami) mogą wchodzić do szkoły tylko w
uzasadnionych przypadkach. Większość spraw należy załatwiać za pośrednictwem dostępnych
dróg zdalnego kontaktu. Osoby, które za zgodą dyrektora, przebywają na terenie szkoły
zobowiązane są do przestrzegania wszystkich procedur obowiązujących pracowników szkoły.
9) Uczniowie, którzy objęci są nauczaniem indywidualnym mogą je realizować w trybie zdalnym,
jeśli z wnioskiem o taką formę nauczania wystąpią Rodzice ucznia lub sam uczeń pełnoletni.
10) Dopuszcza się zarządzenie zdalnej formy spotkań z Rodzicami uczniów.
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§2
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły
1) Osoby wykazujące objawy infekcji dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej
powyżej 38°C, kaszel, duszności), powinny założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od
innych osób. Uczeń nie może odmówić nauczycielowi, a nauczyciel i inny pracownik szkoły
dyrektorowi, poddania się zalecanej izolacji i skierowania do lekarza POZ w celu oceny stanu
zdrowia. Takie osoby nie mogą prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach.
2) Wychowawca klasy lub pielęgniarka szkolna podczas nieobecności wychowawcy, zawiadamia
Rodziców ucznia o potrzebie odebrania dziecka ze szkoły.
3) Rodzice ucznia znajdującego się w szkolnej izolacji zobowiązani są do pilnego odebrania
dziecka ze szkoły i skontaktowania się z lekarzem POZ oraz Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym.

§3
1) Dyrektor szkoły zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych zmian
organizacyjnych mających na celu zmniejszenie ryzyka narażenia na zakażenie lub
zachorowanie uczniów lub pracowników.

§4
Podmioty zewnętrzne korzystające z pomieszczeń szkolnych zobowiązane są do
przestrzegana procedur obowiązujących na terenie szkoły, w tym do dezynfekcji
pomieszczeń, użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia
tych pomieszczeń.
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