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WYTYCZNE DO FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W OKRESIE EPIDEMII COVID-19 

 

Zasady organizacji i uczestnictwa w zajęciach szkolnych. 

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły zobowiązane są do zachowania 

szczególnych zasad higieny i środków ostrożności zapobiegających możliwości 

rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. 

2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych lub innych objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 oraz, 

którego domownicy nie przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub 

izolacji. 

3. W drodze do szkoły, jak i ze szkoły uczniowie są zobowiązani do przestrzegania aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania szczególnych środków ostrożności w przestrzeni 

publicznej w związku z możliwością zarażenia wirusem SARS-CoV-2.  

4. Do budynku szkolnego mogą wchodzić jedynie uczniowie, pracownicy szkoły oraz, za zgodą 

dyrekcji szkoły, inne osoby. Dopuszcza się wejście rodzica lub opiekuna w przypadkach 

nagłych i koniecznych. 

5. Wszystkich uczniów i pracowników przy wejściu do budynku szkolnego obowiązuje 

dezynfekcja rąk oraz nałożenie maseczki w celu zakrycia nosa i ust.  

6. Wychowawcy są zobowiązani do przeprowadzenia godzin wychowawczych na temat 

zagrożeń związanych z rozpowszechnianiem się COVID-19 oraz profilaktyki zapobiegania 

zakażeniem wirusem oraz odnotować ten fakt w temacie zajęć. 

7. Uczniowie i nauczyciele mogą przebywać bez maseczek jedynie w salach lekcyjnych  

i w pokoju nauczycielskim. Jednak w sytuacji nieużywania maseczek zaleca się zachowanie 

dystansu od innych osób min. 1,5 m. Przy bezpośrednim kontakcie z uczniem czy 

z nauczycielem podczas zajęć lekcyjnych w sytuacji, gdy dystans zostaje zmniejszony, 

zarówno uczeń, jak i nauczyciel zobowiązany jest do założenia maseczki.  

8. W przypadku zajęć indywidualnych uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej zobowiązani są do stosowania maseczek zasłaniających nos 

i usta, gdy nie ma możliwości zachowania odpowiedniego dystansu. Obowiązek ten nie 

dotyczy uczestników zajęć rozwijających uzdolnienia artystyczne oraz zajęć sportowych.  

9. Obowiązek stosowania maseczek obowiązuje w przestrzeniach wspólnych, np. korytarzach, 

klatkach schodowych, a także w szatni szkolnej i szatniach wychowania fizycznego. 

10. Zaleca się częste i dokładne mycie rąk mydłem szczególnie po takich czynnościach jak 

kaszel, kichanie, czy też korzystanie z toalety. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

11. Należy zakrywać usta i nos łokciem podczas kichania i kaszlu oraz unikać podawania rąk na 

powitanie i pożegnanie. 

12. Zaleca się ograniczenie gromadzenia się uczniów na korytarzach, klatkach schodowych  

i innych przestrzeniach wspólnych w budynku szkolnym.  

13. Zajęcia dla każdej klasy w miarę możliwości odbywają się w jednym pomieszczeniu za 

wyjątkiem zajęć wymagających specjalnej organizacji, specjalistycznego sprzętu 

i wyposażenia.  

14. Uczniowie i nauczyciele przed wejściem do kolejnej sali lekcyjnej, w szczególności do 

pracowni komputerowych i sal gimnastycznych oraz hali sportowej zobowiązani są do 

ponownej, obowiązkowej dezynfekcji rąk.  
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15. Sposób organizacji zajęć szkolnych i przydział sal lekcyjnych powinien stworzyć warunki do 

ograniczenia przemieszczania się uczniów po szkole, z wyjątkiem, np. koniecznej zmiany sali 

lekcyjnej lub pracowni, skorzystania z toalety, szatni, wejścia i wyjścia ze szkoły.  

16. Zaleca się prowadzenie zajęć zwłaszcza z wychowania fizycznego poza budynkiem szkoły, 

jednak na jej terenie. Dopuszcza się, po wcześniejszym uzyskaniu zgody dyrekcji oraz 

odnotowaniu tego faktu w rejestrze wyjść, na prowadzenie takich zajęć poza terenem 

I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Przemyślu. 

17. Dopuszcza się organizację uroczystości szkolnych z udziałem ograniczonej ilości 

uczestników pod warunkiem utrzymania co najmniej 1,5 metrowej odległości między nimi 

oraz stosowania maseczek zasłaniających nos i usta. Wszystkie uroczystości i spotkania 

odbywają się po uzyskaniu zgody dyrekcji. 

18. Dopuszcza się możliwość: udziału w uroczystościach poza terenem szkoły, wyjść 

grupowych, wycieczek, wyjazdów i udziału uczniów w konkursach przedmiotowych 

i artystycznych za zgodą dyrekcji i po uprzednim złożeniu oświadczenia przez rodzica lub 

opiekuna ucznia o zgodzie na uczestnictwo i świadomości istniejącego ryzyka zarażeniem 

wirusem SARS-CoV-2 związanego z tego typu wyjściem lub wyjazdem  

19. Zebrania Rady Pedagogicznej oraz spotkania z rodzicami uczniów organizowane są na 

terenie szkoły lub w formie zdalnej. Spotkania przeprowadzane w szkole odbywają się 

w pomieszczeniach umożliwiających zachowanie odpowiedniego dystansu. Uczestnicy 

powinni stosować maseczki zasłaniające nos i usta oraz dokonać dezynfekcji rąk przed 

wejściem na spotkanie. Po zajęciu miejsc zapewniających odpowiedni dystans maseczka 

może być zdjęta. 

20. Sale lekcyjne powinny być wietrzone w trakcie zajęć, chyba że warunki atmosferyczne mogą 

negatywnie wpłynąć na samopoczucie i zdrowie uczniów. Wówczas po zakończeniu lekcji 

i opuszczeniu sali przez uczniów wietrzenia dokonują dyżurni podczas przerwy.  

21. W trakcie lekcji pracownicy obsługi przewietrzają wolne sale, toalety i korytarze szkolne oraz 

dokonują dezynfekcji powierzchni dotykowych, tj. klamek, poręczy, włączników światła itp. 

22. Uczniowie w czasie zajęć powinni korzystać tylko z własnych przyborów i podręczników, 

które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

23. W sytuacji pojawienia się zagrożenia epidemiologicznego dyrektor ma możliwość 

ograniczenia w całości lub części funkcjonowanie szkoły. W takiej sytuacji po uzyskaniu 

opinii Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego i uzyskaniu zgody organu prowadzącego 

dyrektor będzie mógł na czas oznaczony zawiesić zajęcia w tradycyjnej formie i zdecydować 

o zdalnym nauczaniu. Taką decyzję będzie mógł podjąć zarówno w stosunku do grupy 

uczniów, oddziału klasowego, kilku klas lub całej szkoły w zakresie wszystkich lub 

poszczególnych zajęć.  

 

Procedura odizolowania ucznia z objawami chorobowymi.  

1. Uczniowie, u których w czasie pobytu w szkole stwierdzono objawy chorobowe sugerujące 

infekcję dróg oddechowych lub inne objawy charakterystyczne dla zarażenia wirusem SARS-

CoV-2, dokonuje się pomiaru temperatury ciała. Jeśli temperatura ciała  wynosi powyżej 

37°C lub zaobserwowano inne niepokojące objawy chorobowe, uczeń zostaje odizolowany 

od pozostałych osób w wydzielonym pomieszczeniu. 

2. Pomieszczenie izolacyjne znajduje się na parterze w skrzydle północno-zachodnim w pobliżu 

głównego wejścia do budynku. 
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3. O potrzebie odizolowania ucznia decyduje nauczyciel lub pielęgniarka szkolna. O tym fakcie 

informowany jest telefonicznie sekretarz szkoły, który przekazuje informuję dyrektorowi oraz 

powiadamia rodzica/prawnego opiekuna ucznia o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.  

4. Do czasu przybycia rodzica/prawnego opiekuna ucznia niepełnoletniego uczeń pozostaje pod 

opieką pielęgniarki szkolnej lub osoby wskazanej przez dyrektora.  

5. Uczeń pełnoletni, po poinformowaniu jego rodziców/prawnych opiekunów i gdy jego 

samopoczucie na to pozwala, może udać się samodzielnie do domu. 

 

Zasady kontaktowania się rodziców/opiekunów uczniów z dyrekcją, nauczycielami 

i sekretariatem szkolnym. 

1. Kontakt z dyrekcją, nauczycielami, pedagogami i psychologiem szkolnym powinien odbywać 

się zdalnie, np. drogą telefoniczną czy za pomocą dziennika elektronicznego „Librus”. 

Osobisty kontakt powinien zostać ograniczony do minimum i nastąpić po wcześniejszym 

zdalnym ustaleniu terminu spotkania. 

2. Kontakt z sekretariatem szkolnym w sprawach administracyjnych należy podejmować 

telefonicznie lub za pośrednictwem: e-PUAP, dziennika elektronicznego „Librus” lub poczty 

internetowej. Osobisty kontakt powinien zostać ograniczony do minimum i nastąpić 

po wcześniejszym zdalnym ustaleniu terminu spotkania. 

3. Rodzice lub opiekunowie uczniów, interesanci mogą wejść na teren szkoły przy zachowaniu 

następujących zasad:  

1) nałożenia maseczki ochronnej osłaniającej nos i usta, 

2) dokonania dezynfekcji dłoni, 

3) utrzymywania zalecanego dystansu. 

 

Zasady korzystania z biblioteki i czytelni szkolnej. 

1. Do biblioteki i czytelni szkolnej może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, 

inny pracownik szkoły).  

2. Osoby czekające na wejście do biblioteki i czytelni szkolnej zachowują odpowiedni odstęp 

(co najmniej 1,5 m). 

3. Przed wejściem do biblioteki i czytelni szkolnej umieszczony jest płyn do dezynfekcji rąk 

wraz z informacją na temat prawidłowej dezynfekcji. 

4. Do biblioteki i czytelni szkolnej mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem po 

dokonaniu dezynfekcji rąk. 

5. W bibliotece, oprócz nauczycieli bibliotekarzy, może przebywać tylko jedna osoba (uczeń, 

nauczyciel, inny pracownik szkoły), natomiast w czytelni szkolnej uczniowie 

nieuczęszczający na religię, z zachowaniem odpowiedniej odległości.  

6. Uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły po wejściu do biblioteki i czytelni szkolnej, 

zachowując odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m), odkłada książki na stoliku znajdującym 

się między drzwiami a biurkiem nauczyciela, wcześniej podając nauczycielowi 

bibliotekarzowi swoje dane osobowe do weryfikacji. 

7. Zwracane egzemplarze przechowywane są w pudełkach oznaczonych datą zwrotu do czasu 

zakończenia kwarantanny. Po tym okresie książki wrócą do księgozbioru i mogą być 

wypożyczane następnym osobom. 

8. Pomieszczenia biblioteki są regularnie wietrzone, a blaty, na których leżały książki przyjęte 

od użytkownika, systematycznie dezynfekowane. 

 

 


