Procedura zapewnienia bezpiecznego pobytu w szkole i ochrony przed zagrożeniami wynikającymi
z epidemii stosowana w VI Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie w związku z zagrożeniem
koronawirusem SARS – CoV – 2

Podstawa prawna:


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. 2020 poz. 493)



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020
poz. 1386)



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. 2020 Poz. 1389)
oraz



Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.

Postanowienia ogólne
1. Dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Koszalinie w przypadku zagrożenia wystąpienia na terenie
szkoły koronawirusa SARS – CoV – 2 informuje o tym uczniów, rodziców/opiekunów prawnych oraz
pracowników liceum oraz o zmianie organizacji zajęć w szkole, korzystając z:


strony internetowej szkoły,



dziennika elektronicznego,



poczty elektronicznej,

oraz przez umieszczenie ogłoszenia w widocznych miejscach na terenie szkoły.
2. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o wprowadzeniu kształcenia mieszanego, gdy państwowa
powiatowa stacja sanitarno – epidemiologiczna uzna za konieczną taką organizację nauki, biorąc pod
uwagę poziom i charakter zachorowań na danym terenie i sytuację epidemiologiczną na terenie szkoły.
Kształcenie mieszane (tzw. hybrydowe) może dotyczyć organizowania zajęć w mniejszych grupach lub
dla części klas, a także zajęć przeznaczonych dla pojedynczych lub niewielkich grup uczniów. Dyrektor
szkoły zorganizuje kształcenie zdalne – np. dla uczniów pozostających na kwarantannie, dla uczniów

przewlekle chorych – na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem,
czy dla uczniów, którzy mają orzeczenie o indywidualnym nauczaniu z poradni psychologiczno –
pedagogicznej i posiadają opinię lekarza o przeciwwskazaniach do bezpośrednich kontaktów
z nauczycielem ze względów epidemicznych.
3. Dyrektor szkoły będzie mógł podjąć decyzję o zawieszeniu wszystkich zajęć stacjonarnych i przejściu
na nauczanie zdalne dla wszystkich uczniów. Kluczowa przy podejmowaniu takiej decyzji będzie zgoda
organu prowadzącego i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, która
zostanie podjęta, gdy będzie duże zagrożenie epidemiczne w powiecie lub będą przypadki
zachorowań lub kwarantanny większej grupy osób w danej placówce.
4. Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz oraz rodziców do niezbędnego minimum poprzez
udostępnienie numeru telefonu do sekretariatu celem ustalenia konieczności przybycia do budynku.
Osoby mogą udawać się tylko do wyznaczonego miejsca z zachowaniem wszelkich środków
ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe),
podając przy wejściu na teren budynku swoje niezbędne dane kontaktowe.
5. W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów, rodziców/opiekunów prawnych nauczyciele pełniący
funkcję wychowawcy klasy zobowiązani są do przeprowadzenia rozmowy z uczniami na temat
podstawowych zasad higieny w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony
podczas kaszlu i kichania.
6. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do regularnego przypominania uczniom podstawowych zasad
higieny.
7. Wszyscy pracownicy na terenie szkoły zobowiązani są do przestrzegania podstawowych zasad higieny
w tym częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania.
8. Uczniowie z podwyższoną temperaturą, katarem, kaszlem oraz innymi objawami chorobowymi
powinni być zbadani przez lekarza i do czasu pełnego powrotu do zdrowia zostać w domu.
9. W przypadkach przebywania w szkole ucznia z opisanymi objawami pracownicy pedagogiczni
i niepedagogiczni szkoły mają obowiązek wezwać rodziców w celu odebrania ucznia ze szkoły.
10. Uczeń powracający do szkoły po przebytym zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 ma obowiązek
przedstawienia zaświadczenia od lekarza, które potwierdzi, że uczeń jest zdrowy.
11. Nauczyciele oraz pracownicy z podwyższoną temperaturą, katarem, kaszlem oraz innymi objawami
chorobowymi powinni być zbadani przez lekarza i do czasu pełnego powrotu do zdrowia zostać
w domu, korzystając ze zwolnienia lekarskiego.
12. Szkoła ogranicza organizację:


wyjść na terenie miasta,



wycieczek wyjazdowych poza miasto oraz poza granice kraju,



imprez na terenie szkoły w tym zawodów sportowych.

13. W przypadku zaobserwowania u uczniów lub osób dorosłych, które przebywały na terenach, gdzie
stwierdzono występowanie koronawirusa SARS-CoV-2, objawów takich jak: gorączka, kaszel, duszność
i problemy z oddychaniem dyrektor lub inna wskazana przez niego osoba:


bezzwłocznie, telefonicznie powiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną,



zgłasza przypadek bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno –
zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego,



stosuje się do zaleceń wydawanych przez władze lokalne i państwowe oraz instytucje lokalne,
instytucje państwowe w tym sanitarno – epidemiologiczne.

14. Dyrektor Liceum w przypadku zagrożenia zdrowia i życia dzieci oraz pracowników zastrzega sobie
prawo do zamknięcia szkoły w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

Obowiązki pracowników obsługi, nauczycieli
1. Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest do samoobserwacji.
2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym
kaszel, temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, zobowiązany jest niezwłocznie
odizolować ucznia w izolatorium, zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób. Następnie
należy niezwłocznie powiadomić rodziców o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
3. Bezwzględnie przy każdym wejściu i wyjściu z placówki oraz w trakcie pracy często odkażają ręce
płynem do dezynfekcji rąk wg instrukcji i myją ręce zgodnie z instrukcją.
4. Pracownicy powinni zachowywać dystans fizyczny między sobą w każdej przestrzeni wynoszący
min. 1,5 m.
5. Pracownicy pedagogiczni – nauczyciele pracują wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu oraz
kontynuują edukację zdalną w domu, gdy zaistnieje taka konieczność.
6. Nauczyciele pozostający w bezpośrednim kontakcie z uczniami, w sposób szczególny dbają o higienę
swoją oraz uczniów, zalecają częste mycie rąk oraz właściwe postępowanie ze środkami ochrony
osobistej. Ponadto zapewniają szybki sposób komunikacji z rodzicami.
7. Nauczyciele dbają, aby uczniowie siedzieli przy stanowiskach w odległości min. 1,5 m, korzystali tylko
z własnych przyborów, utrzymywali właściwy dystans oraz przestrzegali zasad reżimu sanitarnego.
Ograniczają aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
8. Nauczyciele przechodzą do sal lekcyjnych wyznaczonych na zajęcia lekcyjne dla poszczególnych klas
(uczniowie w miarę możliwości pozostają w tej samej sali lekcyjnej).
9. Nauczyciele dbają, by sala, w której odbywają się zajęcia lekcyjne, była wietrzona co najmniej po
każdej lekcji.
10. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele udostępniają uczniom sale lekcyjne, a dyżurujący

nauczyciele dbają o bezpieczeństwo uczniów w przestrzeni klasowo – korytarzowej.
11. Pracownicy obsługi usuwają z sal przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować,
wietrzą sale, w których organizowane są zajęcia oraz pozostałe pomieszczenia szkolne (np. korytarze,
łazienki).
12. Pracownicy obsługi oraz administracji powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami tylko
do niezbędnych.
13. Kierownik gospodarczy organizuje i monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni
dotykowych – poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
Dba o ciągłość wyposażenia w środki higieny, czystości i dezynfekcyjne.
14. Przeprowadzając dezynfekcję personel ściśle stosuje się do zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu. W sposób szczególnie staranny dokonuje dezynfekcji toalet.
15. Personel regularnie czyści i dezynfekuje sprzęt sportowy i inne urządzenia na boiskach szkolnych.
Obowiązki rodziców/opiekunów
1. Rodzice zapoznają się z niniejszą procedurą opracowaną na czas zwiększonego reżimu sanitarnego
w warunkach pandemii koronawirusa w szkole, zapoznają z jej założeniami swoje dzieci i tłumaczą
konieczność jej stosowania.
2. Należy bezwzględnie zatrzymać dziecko w domu, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub
w izolacji oraz gdy w ciągu ostatnich 14 dni miało kontakt z osobą chorą.
3. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki o potwierdzonym zakażeniu
wirusem COVID –19.
4. Rodzice zezwalają na przyjście do szkoły tylko zdrowym dzieciom – bez objawów chorobowych.
5. Rodzice stosują się do zaleceń lekarskich, określających czas powrotu dziecka do szkoły po chorobie.
6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, m.in. myciu rąk wodą
z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Należy
także zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.
7. Rodzice/opiekunowie

zobowiązani

są

do

niezwłocznego

odebrania

dziecka

ze

szkoły

(rekomendowany własny środek transportu), gdy u ich dziecka zaobserwowano objawy mogące
wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, bezzwłocznie
odizolowuje się w tzw. „izolatorium”. Wyznaczony, odpowiednio zabezpieczony, pracownik szkoły
pozostaje z dzieckiem w „izolatorium”, utrzymując dystans min. 2 m, do momentu odebrania przez
rodziców/opiekunów dziecka.
8. Rodzice są zobowiązani do podania wychowawcy aktualnego numeru telefonu i niezwłocznego
odbierania połączeń od pracowników szkoły.

Obowiązki uczniów
1. Uczniowie są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania procedur bezpieczeństwa ustalonych na
czas pandemii, stosowania się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły, dbając o zdrowie własne
i innych osób przebywających na terenie szkoły.
2. 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.
3. Przy wejściach do budynku umieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję
użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek
dezynfekowania rąk oraz zakrywania ust i nosa do momentu zajęcia miejsca w sali lekcyjnej.
4. Podczas pobytu uczniów w budynku i na terenie szkoły należy zachować bezpieczny dystans fizyczny
– minimum 1,5 m – od siebie, rodziców innych uczniów i pracowników szkoły, unikać skupisk ludzkich.
5. Ucznia, u którego zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym
w szczególności gorączkę, kaszel, bezzwłocznie odizolowuje się w tzw. „izolatorium”. Wyznaczony,
odpowiednio zabezpieczony, pracownik szkoły pozostaje z dzieckiem w „izolatorium”, utrzymując
dystans min. 2 m i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia
ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
6. Uczniowie przebywają – w miarę możliwości – w jednej sali lekcyjnej przez cały dzień trwania zajęć
(także

w

czasie

przerw

mogą

korzystać

z

przestrzeni

klasowo – korytarzowej

z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa).
7. Uczniowie zobowiązani są do posiadania i korzystania jedynie z własnych przyborów i podręczników,
które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku/ tornistrze lub we
własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
8. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
9. Podczas zajęć z nauczycielami uczniowie zachowują bezpieczną odległość wynoszącą co najmniej
1,5 m.
10. Każdy uczeń ma obowiązek stosowania zasad higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, niepodawania
ręki na powitanie, zachowania bezpiecznego dystansu społecznego, unikania dotykania oczu, nosa
i ust, odpowiedniego zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania.
Sposób organizowania konsultacji
1. Nauczyciel prowadzący konsultacje powinien zadbać, aby w grupie nie przebywało jednocześnie
więcej niż 12 uczniów (w uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, możliwe jest
zwiększenie liczebności dzieci, nie więcej niż o 2, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w treści
regulaminu).

2. Minimalna przestrzeń przeznaczona do organizacji zajęć w sali nie może być mniejsza niż 4 m² na
1 osobę (uczniów i nauczycieli)
3. Nauczyciel prowadzący konsultacje powinien wyznaczyć jedną, stałą salę, w której odbywają się
zajęcia z tą samą grupą.
4. W trakcie konsultacji odległości między poszczególnymi uczniami nie powinny wynosić mniej niż
1,5 m (przy jednym stoliku może siedzieć tylko jeden uczeń).
5. Uczniowie powinni posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć powinny znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce ucznia. Należy poprosić uczniów, by
nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą. W przypadku, gdy uczeń zgłasza brak
w przyborach szkolnych, powinien on zostać uzupełniony za pośrednictwem nauczyciela
prowadzącego zajęcia, który powinien dostarczyć wcześniej zdezynfekowane przybory.
6. Należy poprosić uczniów, by nie przynosili do szkoły zbędnych przedmiotów (nie służących
prowadzonym konsultacjom).
7. Nauczyciele powinni poprosić uczniów, by ograniczyli aktywność sprzyjającą bliskiemu kontaktowi
między nimi.
Funkcjonowanie biblioteki szkolnej
1. Biblioteka szkolna funkcjonuje w godzinach wyznaczonych przez nauczyciela – bibliotekarza.
2. Po wejściu do biblioteki szkolnej każda osoba zobowiązana jest do dezynfekcji rąk i zakrywania ust
i nosa.
3. Podczas przebywania w bibliotece zaleca się zachowanie bezpiecznego dystansu między osobami –
minimum 1,5 m, nie należy tworzyć skupisk.
4. Pomieszczenia biblioteki będą regularnie wietrzone, co najmniej raz na godzinę.
5. Powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy – klamki, drzwi wejściowe, poręcze, blaty,
oparcia krzeseł – będą regularnie czyszczone.
6. Korzystającym ze zbiorów bibliotecznych ogranicza się swobodny dostęp do półek – książki będą
podawane przez bibliotekarza.
7. Przyjęte książki oraz inne materiały należy odłożyć na wyznaczone oznakowane miejsce, a po okresie
kwarantanny – 48 godzin – ponownie włączone do użytkowania.
8. Nie ma możliwości korzystania z czytelni.

