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Procedury funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącym 

im. Noblistów Polskich w Rydułtowach  w czasie epidemii 

spowodowanej  z rozprzestrzenianiem się  koronawirusa SARS-

CoV-2  

Obowiązujące w roku szkolnym 2021/2022 

Podstawy prawne: 

• Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii Dz. U. z 2020 r., poz. 1356 z późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 późn. zm.)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 1166 z późn. zm.)  

-Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31.12.2020 r. (dz. U. 2021 r. poz. 10, 855, 920, 

1034 i 1068) ogłoszone dnia 4 stycznia 2021 r. 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

obowiązujące od 1 września 2021 r. 

 

  

ORGANIZACJA ZAJĘĆ 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. 
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2. Wszyscy wchodzący i wychodzący ze szkoły, zarówno uczniowie jak i nauczyciele i 

inni pracownicy szkoły mają obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust oraz 

nosa. Na zużyte maseczki i rękawiczki przygotowano oznaczone pojemniki. 

3. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 

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

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. W przestrzeniach wspólnych, np. na korytarzach, w toaletach uczniowie, nauczyciele 

oraz pozostali pracownicy szkoły powinni (w miarę możliwości) zachować stosowny 

dystans między sobą. 

5. W przestrzeniach wspólnych, np. podczas przerw na korytarzach, w toaletach, 

podczas przemieszczania się po szkole uczniowie, nauczyciele oraz pozostali 

pracownicy szkoły zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa (maseczki, przyłbice). 

Osłonę ust i nosa uczeń może zdjąć po zajęciu miejsca w klasie.  

6. Podczas lekcji nie jest obowiązkowe zasłanianie ust i nosa z wyjątkiem sytuacji 

bliższego kontaktu ucznia z nauczycielem.  Noszenie maseczki w klasie jest możliwe 

jeżeli taka jest wola ucznia lub nauczyciela. 

7. Wszystkie zajęcia danej klasy (z wyjątkiem przedmiotów nauczanych w grupach oraz 

wychowania fizycznego) odbywają się w jednej sali lekcyjnej przydzielonej danej 

klasie w celu uniknięcia niepotrzebnego przemieszczania się po szkole. 

8. Uczniowie i nauczyciele każdorazowo przed wejściem do klasy zobowiązani są do 

dezynfekcji rąk, powinni zachować stosowny dystans oraz zasłaniać usta i nos 

(maseczki, przyłbice).  

9. Podczas przerw uczniowie powinni pozostać na piętrze na którym znajduje się ich 

sala oraz nie opuszczać wyznaczonego dla nich sektora chyba, że koniecznie jest 

przemieszczenie się na inne piętro np. w celu skorzystania z biblioteki, sekretariatu, 

toalety lub sklepiku. 

10. Opuszczanie szkoły podczas przerw jest zabronione (wyjście jest zamykane a 

ruch do i ze szkoły kontrolowany jest przez pracownika portierni).  

11. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, dezynfekcja rąk w 

miejscach do tego przeznaczonych, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust oraz stosowny dystans. 

12. Uczniowie  posiadają  własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

13. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia zostaną umyte detergentem lub 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

14. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w 

czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

15. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na boisku szkolnym 

i na terenach szkolnych. Pobyt w szatni ograniczony zostaje do minimum. Uczniowie 

niećwiczący pozostają pod bezpośrednią opieką nauczyciela wychowania fizycznego 

w miejscu prowadzenia zajęć z zachowaniem dystansu społecznego.  

16.  Na lekcjach informatyki, oprócz dezynfekcji rąk, ze względu na bliskość stanowisk 

komputerowych, obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa.  

17. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

18. Uczniowie nie korzystają z szafek (do odwołania), okrycia wierzchnie zabierają ze 

sobą do klasy.  
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19. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w godzinach jej pracy po 

zdezynfekowaniu rąk przed wejściem, w maseczkach, nie więcej niż dwie osoby 

jednocześnie z zachowaniem dystansu społecznego (1,5 m). Książki zwracane przez 

uczniów podlegają 2 dniowej kwarantannie. 

20. Uczniowie nie korzystają z pomieszczenia socjalnego (przy szatniach). 

21. Dopuszczone jest korzystanie ze sklepiku szkolnego z zachowaniem dystansu 

społecznego.  

22. Do odwołania obowiązuje zakaz organizowania wycieczek i wyjść grupowych.  

 

 

PROCEDURY DOTYCZĄCE NAUCZYCIELI  

1. Nauczycieli dotyczą zasady opisane powyżej.  

2. Podczas pełnienia dyżurów nauczyciele mają obowiązek zasłaniania ust oraz nosa.  

3. Podczas przebywania w pokoju nauczycielskim nauczyciele powinni zachować 

stosowny dystans oraz zasłaniać usta i nos (maseczki, przyłbice) oraz przy wejściu i 

wyjściu z pokoju nauczycielskiego dezynfekować ręce. 

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA  

ZAKAŻENIA U UCZNIA 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie 

odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium). 

2. Po odizolowaniu ucznia rodzice lub opiekunowie zostaną niezwłocznie powiadomieni 

o konieczności odebrania dziecka ze szkoły (kontakt telefoniczny).  

3. Do chwili odebrania ucznia przez rodziców / opiekunów uczeń pozostaje pod opieką 

wyznaczonego pracownika szkoły.  

 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA  

ZAKAŻENIA U PRACOWNIKA 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

2. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać tele poradę medyczną, a w 

razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, 

że mogą być zakażeni koronawirusem. O sytuacji należy poinformować skutecznie 

pracodawcę. 
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3. 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 tele poradę 

medyczną. 

4. Zaleca się pracownikom bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach: https://www.gov.pl/web/gis   

lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/ a także obowiązujących przepisów prawa. 

5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

7. W miarę możliwości ustala się  listę osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i 

zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz 

https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z 

zakażonym. 

8. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.  

 

ZMIANA TRYBU FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W WYPADKU POGORSZENIA 

SYTUACJI EPIDEMICZNEJ 

 

1. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 

właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić 

zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną 

może być zagrożone zdrowie uczniów. 2b.  

2. Zgoda i opinia, o których mowa odpowiednio w ust. 2 i 2a, mogą być wydane także 

ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą 

innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być 

utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 2c.  

3. Zawieszenie zajęć, o którym mowa w ust. 2a, może dotyczyć w szczególności grupy, 

grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły lub 

placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć.” 

4. Zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość  

5. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dyrektor szkoły 

odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć, w szczególności:  

https://www.gov.pl/web/gis
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://www.gov.pl/web/gis
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1) ustala, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między uczniami a 

nauczycielami prowadzącymi zajęcia;  

2) ustala, we współpracy z nauczycielami technologie informacyjno-komunikacyjne 

wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć (dziennik elektroniczny 

aplikacja Teams Office 365). 

3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do 

ustalonych technologii informacyjno--komunikacyjnych, o których mowa w pkt 2;  

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji 

zajęć, z których uczniowie mogą korzystać;  

5) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów 

szkolnego zestawu programów nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten 

zestaw;  

6) ustala, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę modyfikacji 

w trakcie roku szkolnego realizowanego programu wychowawczo-profilaktycznego 

oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten program; 

7) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania z 

zajęć wynikających z ramowych planów nauczania dla poszczególnych typów szkół 

do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz tygodniowy 

zakres treści nauczania z zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych, 

uwzględniając w szczególności:  

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

c)możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia,  

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć,  

f)konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych 

zajęć;  

8) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa 

uczniów na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów 

na zajęciach edukacyjnych;  

9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych 

konsultacji;  



6 

10)ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów 

oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania 

uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach; 

11) przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań szkoły, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia 

specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego nauczania, 

zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,  

12) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i 

uczniów objętych kształceniem specjalnym lub indywidualnym nauczaniem. 

ORGANIZACJA SZCZEPIEŃ 

W szkole organizowane są szczepienia na warunkach określonych w rekomendacji 

MEiN. 

Procedury wchodzą w Zycie od 1.09.2021 r. 


