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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII 

oraz ochrony uczniów i pracowników przed Covid-19 

w I Liceum Ogólnokształcącym im.14 Pułku Powstańców Śląskich 

w Wodzisławiu Śląskim. 

 

I. PODSTAWY PRAWNE ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA W REŻIMIE 

SANITARNYM 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz.1082) 

art. 68 ust. 1 pkt 6; 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późniejszymi zmianami) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389); 

4. Wytyczne MEN, GIS i MZ z dnia 5 sierpnia 2020 r. do organizacji nauki  

od 1 września 2020 r. (aktualizacja 02.08.2021); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zm. rozporządzenie 

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty ( Dz.U. z 2021 r. poz. 983 z późniejszymi 

zmianami); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z późniejszymi zmianami); 

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

art. 207. 
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II. ROZWIAZANIA ORGANIZACYJNE ZWIĘKSZAJĄCE 

BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY  

PRZED ZARAŻENIEM COVID-19. 

1) (uchylony)  

2) (uchylony) 

3) Przyjmuje brzmienie: 

Podczas funkcjonowania szkoły w trybie pełnym stacjonarnym nauczycieli, uczniów 

oraz pracowników szkoły obowiązują ogólne zasady: dezynfekcja, dystans społeczny, 

higiena, korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych oraz wietrzenie pomieszczeń 

zamkniętych. 

4) Przyjmuje brzmienie: Zalecane jest  organizowanie zajęć sportowych na boisku 

szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego kontaktu 

uczniów ze sobą.  

5) Przyjmuje brzmienie: Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany  

jest ograniczony kontakt nauczycieli i pracowników administracji i obsługi  

z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów. Zaleca się zdalne formy komunikacji, 

m.in. mailing, telefon, e-dziennik itp. Za pomocą zdalnych form komunikacji 

organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w sprawach 

wychowawczych i dydaktycznych uczniów. Wyjątek stanowią zebrania 

organizacyjne dla rodziców i opiekunów prawnych uczniów klas pierwszych, które 

odbywają się w szkole przy stosowaniu dystansu społecznego oraz środków ochrony 

(maseczki). 

6) W szkole wprowadza się ograniczenie przebywania osób z zewnątrz do niezbędnego 

minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 

rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

7)  W szkole wydziela się odrębne pomieszczenie, które pełni funkcję izolatorium. 

8) Przyjmuje brzmienie: 

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły  

może zawiesić zajęcia dla grupy uczniów lub całej szkoły i przejść na naukę zdalną  

po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego oraz zgody organu prowadzącego. Zgoda i opinia mogą być wydane  

w trybie pilnym, np. ustnie, pisemnie w formie adnotacji, telefonicznie,  

za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków 

łączności. Następnie muszą one zostać utrwalone. 
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III. WYTYCZNE OGÓLNE  ZGODNE Z WYTYCZNYMI  MEN, MZ, GIS. 

 

1) Przyjmuje brzmienie: Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie uczniowie  

i pracownicy zdrowi bez objawów infekcji oraz gdy ich domownicy nie przebywają  

w izolacji w warunkach domowych. 

2) Każda osoba po wejściu do budynku szkoły zobowiązana jest do  dezynfekcji rąk 

środkiem dezynfekcyjnym, umieszczonym przy wejściu do budynku. 

3) Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest do mycia  

i dezynfekowania rąk zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy informacyjnej 

oraz do  ochrony podczas kichania i kaszlu, unikania dotykania oczu, nosa i ust. 

4) Przyjmuje brzmienie: W momencie przebywania uczniów, nauczycieli i pracowników 

w strefie wspólnej, umożliwiającej kontakt z innymi osobami, gdzie zachowanie 

dystansu społecznego co najmniej 1,5 m jest utrudnione, należy zasłaniać usta/nos za 

pomocą maseczki. 

5) Zużyte maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe 

należy wrzucać do przeznaczonego, zamykanego, oznakowanego pojemnika, 

znajdującego się w wyznaczonych miejscach. 

6) (uchylony) 

7) Szkoła zastrzega sobie prawo pomiaru temperatury ciała każdej osoby przebywającej 

na terenie placówki. W przypadku uczniów pomiar odbywa się za zgodą rodziców. 

Zgodę rodzice przekazują wychowawcy klasy w formie elektronicznej (skan) bądź  

w formie drukowanej dostarczonej za pośrednictwem ucznia. 

8) Jeżeli pomiar temperatury ciała będzie równy lub przekroczy 38°C, szkoła ma prawo 

odmówić wpuszczenia danej osoby na teren placówki. 

9)  Do pomiaru temperatury służy termometr bezdotykowy. 

10)  Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne dezynfekowane są  

w miarę możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie. Sale lekcyjne należy 

wietrzyć przynajmniej co godzinę, podczas przerw oraz w miarę potrzeb podczas 

trwania zajęć lekcyjnych. 

11)  Należy wietrzyć części wspólne (korytarze) co najmniej co godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

12)  Nie zaleca się używania pomocy dydaktycznych i sprzętów, które trudno  

jest zdezynfekować. 
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IV. WYTYCZNE SZCZEGÓŁOWE ZGODNE Z WYTYCZNYMI  MEN, MZ, GIS. 

1. Dla uczniów. 

1) Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

2) Uczniowie używają tylko swoich przyborów, podręczników oraz innych rzeczy, 

nie wymieniają się pomocami dydaktycznymi i przyborami.  

3) Po zakończeniu zajęć dyżurni klasowi wietrzą salę lekcyjną. 

 

2. Dla nauczycieli. 

1) Przyjmuje brzmienie: Nauczyciele dyżurujący zasłaniają usta/nos za pomocą maseczki  

i dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. Zwracają uwagę  

na zachowanie dystansu społecznego. 

2) Wykorzystywane podczas zajęć przez ucznia pomoce dydaktyczne, materiały 

piśmiennicze, mogą być przekazane do korzystania przez innego ucznia przed 

zdezynfekowaniem ich środkami dezynfekcyjnymi. 

3) Nauczyciele są odpowiedzialni za regularne dezynfekowanie pomocy 

dydaktycznych i sportowych używanych przez uczniów podczas zajęć. 

4) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, 

uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. 

 

3. Dla pracowników obsługi. 

1) Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte  

i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów 

stolików, krzeseł, włączników światła oraz innych sprzętów szczególnie 

użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla użytkowników.  

2) Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły  

są monitorowane zgodnie z harmonogramem przydziałów w/w czynności. 

3) Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy 

przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu 

ich dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni  

na wdychanie oparów środków używanych do dezynfekcji. 
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4. Zasady ochrony epidemicznej na lekcjach wychowania fizycznego. 

1) Podczas wejścia do sali gimnastycznej oraz siłowni obowiązuje zasada 

dystansu społecznego (1,5m) oraz obowiązkowe odkażanie rąk płynem  

do dezynfekcji. 

2) Zarówno przed, jak  i po każdej lekcji wychowania fizycznego uczniowie  

są zobowiązani do umycia rąk. 

3) Uczniowie korzystają z szatni przy sali gimnastycznej w sposób rotacyjny.  

Połowa grupy przebiera się w szatni, zachowując bezpieczne odstępy oraz skracając 

czas przebierania się i przebywania w szatni do niezbędnego minimum, natomiast 

druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym przez 

nauczyciela miejscu. 

4) Zabrania się przebywania osób postronnych w okolicach szatni oraz w miejscach 

wyznaczonych do ćwiczeń. 

5) Korzystanie z napojów:  uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek 

bez podpisu nie można używać. 

6) Podczas zajęć wychowania fizycznego ograniczone zostają  ćwiczenia i gry 

kontaktowe (np. koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna). 

7) Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, 

tenis stołowy, badminton, biegi przełajowe, różne bezkontaktowe formy zajęć  

w siłowni). 

8) W miarę możliwości  zajęcia wychowania fizycznego są prowadzone na otwartej 

przestrzeni. 

9) Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,  

uprać lub dezynfekować nie są wykorzystywane. 

 

5. Zasady ochrony epidemicznej na lekcjach chemii. 

1) Przed wejściem do pracowni oraz przed i po wykonaniu doświadczeń chemicznych 

należy dokładnie umyć i zdezynfekować ręce. 

2) Podczas lekcji należy ściśle stosować się do zasad BHP i regulaminu pracowni 

chemicznej. 

3) Doświadczenia chemiczne należy wykonywać w jednorazowych rękawiczkach 

ochronnych. 

4) Podczas doświadczeń chemicznych uczniowie zobowiązani są korzystać  

z  oddzielnych, przydzielonych indywidualnie dla każdego ucznia, zestawów 

ćwiczeniowych oraz zachować bezpieczny dystans (1,5) przy wyznaczonych  
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przez nauczyciela stanowiskach. 

5) Po wykonaniu doświadczeń uczeń dokładnie myje i dezynfekuje własny zestaw 

ćwiczeniowy. 

 

6. Zasady ochrony epidemicznej podczas korzystania z biblioteki szkolnej. 

1) Do biblioteki szkolnej mogą wejść tylko uczniowie i pracownicy bez objawów 

chorobowych, których domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

2) Należy przestrzegać przyjętych zasad bezpieczeństwa sanitarnego – częste mycie 

rąk, stosowanie płynu do dezynfekcji. 

3) W pomieszczeniu biblioteki zabrania się korzystania z telefonów komórkowych  

i innych urządzeń aktywowanych dotykiem (np. audio-guide’y, ekrany dotykowe). 

4) Osoby korzystające z biblioteki  poruszają się w wyznaczonych, oddzielnych 

strefach komunikacyjnych: strefa A: dla osób oddających książki, strefa B: dla osób 

oddających książki i wypożyczających. 

5) W bibliotece wyznaczona jest strefa C do składowania oddanych książek na czas 

dezynfekcji i okresowej kwarantanny (strefa niedostępna dla użytkownika). 

6) W każdej strefie może przebywać jedna osoba.  

7) Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga 

oddająca. 

8) Zabrania się przekraczania ciągów komunikacyjnych.  

9) Osoby oczekujące w korytarzu na wejście do biblioteki, powinny zachować 

dystans społeczny (1,5m). 

10) Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz.  

11) Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną (poczta 

elektroniczna, dziennik elektroniczny). 

 

7. Zasady ochrony epidemicznej podczas zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych. 

1) Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /gabinetu dezynfekują ręce. 

2) Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą 

po sali bez koniecznej potrzeby. 

3) Po zakończonych zajęciach, nauczyciel/specjalista przeprowadza dezynfekcję 

pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę. 

4) Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce. 
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8. Zasady ochrony epidemicznej podczas korzystania ze studia Telewizji Szkolnej  

i reżyserki. 

1) W reżyserce i w studiu TVS jednocześnie mogą przebywać maksymalnie dwie 

osoby. 

2) Osoby przebywające w reżyserce i studiu TVS  są zobowiązane do zachowania 

dystansu społecznego (1,5 m). 

3) Ze względu na brak możliwości dezynfekcji urządzeń, takich jak: miksery 

dźwięku, świateł i wizji, praca na nich może się odbywać wyłącznie  

w rękawiczkach jednorazowych. 

4) Pomieszczenia reżyserki i studia TVS należy wietrzyć co 1 godzinę pracy. 

 

9. Zasady ochrony epidemicznej w pracowni komputerowej. 

1) Uczniowie bezpośrednio po wejściu do pracowni dezynfekują ręce. 

2) Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej 

potrzeby. 

3) Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury, pulpitu, 

pomocy dydaktycznej przy użyciu środka dezynfekcyjnego. 

4) Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie myją i dezynfekują ręce. 

 

V. PROCEDURY  

1. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia u ucznia objawów 

sugerujących zakażenie wirusem Covid -19. 

1) W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących infekcję dróg 

oddechowych, w szczególności gorączkę, kaszel, duszności nauczyciel lub inny 

pracownik szkoły kontaktuje się z dyrektorem szkoły, który powiadamia rodziców, 

nakazując niezwłocznie odebrać ucznia ze szkoły oraz zalecając kontakt  

z lekarzem i Stacją SANEPID. 

2) Osoba wyznaczona nakłada uczniowi maskę̨ zakrywającą nos i usta i bezzwłocznie 

zaprowadza go do wyznaczonego pomieszczenia zapewniającego izolację  

i przebywanie w odległości minimum 2 m od innych osób. 

3) Pomieszczenie powinno być wyposażone w termometr bezdotykowy i płyn 

dezynfekujący. 

4) Osoba opiekująca się̨ uczniem z podejrzeniem zakażenia zabezpiecza siebie, 

zakładając  rękawiczki i maskę̨ oraz pozostaje z uczniem w izolacji do odwołania. 
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5) Uczeń przebywa w odizolowanym pomieszczeniu  do momentu pojawienia się  

w szkole rodziców/opiekunów prawnych. 

6) Po przyjeździe rodziców/opiekunów prawnych do szkoły, opiekę̨ nad uczniem 

przejmują̨ rodzice/opiekunowie i postępują̨ zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej. 

7) Jeśli uczeń z objawami przebywał w sali lekcyjnej z innymi uczniami,  

to opuszczają oni salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8) Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora szkoły 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19.  

2. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia u pracownika szkoły 

objawów sugerujących zarażenie wirusem Covid -19. 

1) Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi  

są poinformowani, 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: 

3) pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych 

osób, 

4) pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika, 

5) osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

(kaszel, duszność, gorączka), 

6) jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z uczniami to opuszczają oni salę, 

która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona, 

7) pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki  

z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID, 

8) w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

3. Procedura komunikacji z rodzicami i opiekunami prawnymi uczniów. 

1) W związku zapobieganiem  COVID-19, zaleca się kontakt rodziców/prawnych 
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opiekunów  z nauczycielem w formie telefonicznej, mailowej, poprzez e-dziennik 

lub za pomocą platform komunikacji zdalnej. 

2) W szczególnych sytuacjach, rodzic/prawny opiekun ma prawo kontaktu  

z nauczycielem na terenie szkoły,  po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę 

oraz z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego.  

3) Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym. 

4) Przyjmuje brzmienie: Na terenie szkoły rodzic/opiekun prawny  zobowiązany jest 

do zasłaniania ust/nosa (maseczka). 

5) W sytuacjach pilnych rodzic/prawny opiekun może kontaktować się telefonicznie 

z dyrektorem - tel. 32 4553164 w.10, za pomocą poczty elektronicznej  

s@lo1-wodzislaw.pl lub e-dziennika. 

6) Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 

 

Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym regulaminie  

w każdym czasie w zależności od zaistniałej sytuacji. 

 

 

mailto:s@lo1-wodzislaw.pl

