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Procedury funkcjonowania  

 XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie  

od 1 września 2020 r. w obliczu pandemii COVID-19   

 

 

 

 

Podstawa prawna  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910  

i 1378) 

2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239 ze zm.) 

3. Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2019r. 

poz.59 oraz 2020r. Poz. 322, 374, 576) 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 

poz.69 ze zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. W sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID –19 (Dz.U. z2019r .poz.493). 

6. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego obowiązujące od dnia 1 września 2020 r. 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  

z 2020r. Poz. 1389). 

 

 

 

 

 

 

Cel procedury 

 

1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla 

zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie pandemii COVID -19. 

 

2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę 

COVID-19 wśród dzieci, ich rodziców oraz pracowników szkoły  
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Zasady organizacji pracy w szkole 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń, przyjść nauczyciel lub pracownik administracji  

i obsługi wyłącznie zdrowy bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. 

2. Uczeń, nauczyciel oraz każda inna osoba nie może przyjść do szkoły, jeżeli 

przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych 

albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

3. Rodzice/opiekunowie ucznia, pełnoletni uczeń lub pracownik niezwłocznie 

powiadamiają dyrektora szkoły o przypadkach podejrzenia zakażenia lub 

stwierdzenia zakażenia Covid-19, objęcia kwarantanną lub izolacją w warunkach 

domowych. Informację o objęciu kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych: 

ucznia/pracownika szkoły   lub jego rodzinny przekazuje również właściwa stacja 

sanitarno-epidemiologiczna.  

4. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

5. Zostaje ograniczone do minimum wchodzenie do szkoły i przebywanie w niej osób  

z  zewnątrz. W tym celu zamontowany jest dzwonek z domofonem.  

6. Wprowadzona zostaje  książka wejść i wyjść, w której  zapisywane są dane: imię  

i nazwisko interesanta oraz nr telefonu, potwierdzone podpisem. Osoby wchodzące 

przemieszczają się po szkole tylko w celu załatwienia konkretnej sprawy, wchodząc 

wejściem głównym, po uprzednim umówieniu się. 

7. Obowiązuje zdalny kontakt ze szkołą: telefoniczny lub e-mailowy.  

8. Rodzice/opiekunowie lub inne osoby nie będące pracownikami szkoły zgłaszają 

potrzebę kontaktu osobistego ze szkołą: poprzez dziennik elektroniczny telefonicznie, 

lub e-mailem do wychowawcy klasy lub sekretariatu szkoły.  

9. Każda osoba wchodząca, nie będąca pracownikiem szkoły/uczniem, zobowiązana jest 

przestrzegać zasad bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli i stosować środki 

ochronne: maseczka lub przyłbica zakrywająca usta i nos, dezynfekcja rąk   

i/lub rękawiczki jednorazowe. 

10. Preferowany jest zdalny kontakt z rodzicami: telefoniczny, e-mailowy, poprzez 

dziennik elektroniczny. 

11. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek podania aktualnego numeru 

telefonu/telefonów, do szybkiej komunikacji, w przypadku wystąpienia objawów 

chorobowych u ucznia oraz reagować na każde wezwanie ze szkoły. 

12. Dla zapewnienia właściwego bezpieczeństwa w przypadku podejrzenia lub 

wystąpienia objawów chorobowych u ucznia, zgłaszanego złego samopoczucia, 

uczeń - za zgodą rodziców – ma mierzoną temperaturę.  

13. Zebrania z rodzicami dla uczniów klas pierwszych przewidziane są w szkole, na 

początku roku szkolnego. W pozostałych klasach prowadzone będą zdalnie. 

14. Dyrektor, wychowawcy i nauczyciele dbają o jak najlepszą współpracę z rodzicami  

i uczniami.  Zapewniają szybki kontakt między sobą oraz z rodzicami i uczniami. 

15. Każdy z pracowników szkoły zobowiązany jest do szybkiej komunikacji  

z dyrektorem szkoły w związku z epidemią Covid-19. 
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16. Przy wejściach do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego.  

17. Każdy wchodzący do budynku szkoły jest zobowiązany do zdezynfekowania rąk. 

18. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcyjnym, nie wcześniej niż  10 

minut przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych. Przy wchodzeniu do budynku zachowują 

zalecany, bezpieczny dystans, pozostawiają wierzchnie okrycie w szatni i kierują się 

wyznaczonej sali. 

19. Dla zapewnienia większego bezpieczeństwa w szkole obowiązuje używanie  

i noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic zakrywających usta i nos w przestrzeni 

wspólnej przez uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji,  

w szczególności, gdy: wchodzą do budynku szkoły, udają się/ przebywają w szatni,  

w trakcie przerw śródlekcyjnych, oczekują przed salą na lekcje, wychodzą ze szkoły 

po zakończonych zajęciach lekcyjnych. 

20. Rekomenduje się używanie i noszenie maseczek ochronnych lub przyłbic 

zakrywających usta i nos w czasie zajęć lekcyjnych. 

21. Nauczyciele podczas pełnienia dyżurów mają obowiązek nosić maseczki ochronne 

lub przyłbice zakrywające usta i nos i zachowywać bezpieczny dystans. 

22. Uczniowie podczas przerw śródlekcyjnych: 

a) zachowują zalecany, bezpieczny dystans od innych uczniów/osób i przebywają  

w obrębie sali, gdzie maja lekcje,  wśród uczniów swojej klasy; 

b) mają zakaz wychodzenia ze szkoły do sklepu. Mogą wychodzić na świeże 

powietrze wyłącznie na boisko szkolne pod opieka nauczyciela. Po powrocie do 

budynku dezynfekują lub myją ręce; 

c) dla zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniowie  XXVII LO mają zakaz 

wchodzenia, przechodzenia i przebywania na terenie Szkoły Podstawowej nr 46. 

23. W przestrzeni wspólnej oraz salach lekcyjnych uczniowie, nauczyciele oraz inne 

osoby zachowują w miarę możliwości zalecany, bezpieczny dystans. 

24. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny:  

a) częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce); 

b) właściwa ochrona podczas kichania i kaszlu; 

c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

25. Uczeń przynosi do szkoły własne przybory, zeszyty i podręczniki, których nie 

pożycza i nie wymienia się nimi z innymi uczniami. 

26. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

27. Rodzic/opiekun ucznia, pełnoletni uczeń dba o regularne czyszczenie (pranie lub 

dezynfekcję) przynoszonych do szkoły rzeczy przez uczniów/młodzież 

28. Uczniowie, którzy nie uczęszczają na zajęcia religii i wychowania do życia  

w rodzinie pozostają pod opieką nauczyciela bibliotekarza, w czytelni szkolnej  

z zachowaniem obowiązujących w szkole procedur. 

29. Plan lekcji został dostosowany - lekcje w szkole rozpoczynają się i kończą o różnych 

godzinach. 

30. Części wspólne – korytarze są wietrzone systematycznie, co najmniej raz na godzinę. 

31. Korzystanie z sal lekcyjnych: 

a) w każdej sali znajduje się płyn do dezynfekcji rąk; 
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b) każda klasa ma przypisaną salę lekcyjną, w której odbywają się zajęcia lekcyjne; 

c) uczniowie zmieniają sale tylko w przypadku nauki języków obcych, informatyki, 

wychowania fizycznego, technik samoobrony oraz przedmiotów rozszerzonych  

w tych  klasach, gdzie następuje podział na grupy  -2Cp, 2Cg, 3B; 

d) uczniowie mają wyznaczone i przypisane miejsca – ławki w Sali; 

e) uczniowie i nauczyciele przed wejściem do sali lekcyjnej dezynfekują ręce 

(dyżurny lub inna osoba przygotowująca zbiórkę oddziału klasowego przed salą 

spryskuje środkiem dezynfekującym ręce nauczyciela i uczniów wchodzących do 

sali); 

f) uczniowie w trakcie lekcji bez zgody nauczyciela nie zmieniają miejsca w klasie,  

nie podchodzą do innych uczniów lub nauczyciela; 

g) przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, 

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

h) sale lekcyjne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy,  

a w razie potrzeby i w miarę możliwości także w czasie zajęć; 

i) uczniowie w czasie lekcji używają jednorazowych rękawiczek, korzystając  

z kredy, pisaków do tablic bezpyłowych oraz innych przyborów 

wykorzystywanych na lekcji, rękawiczki wyrzucają do wyznaczonych 

pojemników; 

j) dezynfekcja pomieszczeń lekcyjnych i znajdującego w nim wyposażenia: ławki, 

krzesełka, biurko nauczyciela, sprzęt komputerowy będzie prowadzona w danym 

dniu po zakończeniu lekcji przez klasę; 

k) dezynfekcja wyposażenia sali informatycznej: sprzęt komputerowy, ławki, 

krzesełka będzie prowadzona po każdej lekcji. W przypadku, gdy lekcje będą 

następowały bezpośrednio po sobie dezynfekcja będzie prowadzona   w miarę 

możliwości organizacyjnych szkoły.  Dopuszcza się wtedy korzystanie  przez 

uczniów z jednorazowych rękawiczek; 

l) dezynfekcja wyposażenia sal lekcyjnych: ławki, krzesełka, biurko nauczyciela, 

sprzęt komputerowy będzie  prowadzona wg wyznaczonego harmonogramu  

w czasie przerw obiadowych, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły. 

32. Sprawdziany, kartkówki oraz inne prace przygotowywane przez uczniów przechodzą 

okres dwudniowej kwarantanny po oddaniu. Po tym czasie są sprawdzane przez 

nauczycieli. 

33. Korzystanie z sali gimnastycznej: 

a) uczniowie przed wejściem na obiekty sportowe dezynfekują ręce; 

b) uczniowie korzystają z szatni W-F zgodnie z zasadami dystansu społecznego; 

c) używany na lekcji sprzęt sportowy wykorzystywany podczas zajęć  będzie 

regularnie dezynfekowany przez nauczyciela, który prowadzi zajęcia z klasą. 

Jeżeli nie będzie takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed ponownym 

użyciem; 

d) na obiektach sportowych mogą jednocześnie przebywać trzy grupy uczniów,  

w tym na dużej sali gimnastycznej dwie grupy uczniów, na małej sali jedna grupa 

uczniów; 
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e) sale gimnastyczne i szatnie są wietrzone po każdej grupie uczniów realizujących 

zajęcia wychowania fizycznego; 

f) po zakończeniu zajęć lekcyjnych na obiektach sportowych w każdym dniu, 

wyznacza się 1,5 godzinny czas na przeprowadzenie dezynfekcji.  

Wykorzystywane pomieszczenia: sale gimnastyczne, szatnie, toalety będą 

dezynfekowane lub myte detergentem po zakończeniu lekcji, w każdym dniu 

zajęć szkolnych uczniów XXVII LO lub Szkoły Podstawowej nr 46 przez 

pracownika obsługi danej szkoły; 

g) za dezynfekcję pomieszczeń obiektów sportowych przy ich wynajmie 

odpowiadają pracownicy obsługi XXVII LO; 

h) realizując podstawę programową wychowania, fizycznego, podstaw ratownictwa, 

technik samoobrony, przysposobienia wojskowego ogranicza się do niezbędnego 

minimum elementy związane z kontaktem bezpośrednim uczniów; 

i) nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 46 pełnią dyżury w czasie przejścia uczniów 

na zajęcia wychowania fizycznego. 

34.  Korzystanie z boiska szkolnego: 

a) uczniowie wychodzą na boisko szkolne pod opieką nauczyciela, który zaplanował 

lekcje w na świeżym powietrzu. Powrót do  szkoły po zajęciach odbywa się  

z zachowaniem obowiązujących procedur; 

b) na boisku szkolnym „Orlik” mogą przebywać dwie grupy uczniów, przy założeniu, 

że zachowany jest między nimi bezpieczny dystans; 

c) nauczyciele w czasie lekcji  unikają prowadzenia gier kontaktowych. 

35. Przygotowanie zbiórek oraz lekcje z następujących przedmiotów: edukacja dla 

bezpieczeństwa, podstawy ratownictwa i przysposobienie wojskowe prowadzone 

będą z  zachowaniem obowiązujących zaleceń MEN, MZ, GIS. Zasady prowadzenia 

zbiórek oraz lekcji z w/w przedmiotów zawiera załącznik nr 1 do procedur. 

36. Korzystanie z biblioteki szkolnej: 

a)  uczniowie, oczekując na wejście do biblioteki, zachowują bezpieczny dystans od 

innych uczniów/osób; 

b) uczniowie wchodzą do biblioteki szkolnej pojedynczo, zachowując obowiązujące 

w szkole zasady bezpieczeństwa - noszą maseczki ochronne lub przyłbice 

zakrywające usta i nos; 

c) księgozbiór, z którego korzystali uczniowie lub nauczyciele jest odkładany na 

kwarantannę na dwa dni. Po tym okresie ksiązki mogą być ponownie 

wypożyczane; 

d) szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej zawarte sa w regulaminie 

biblioteki opracowanym na czas trwania pandemii. Załącznik nr 2. 

37. Korzystanie z szatni: 

a) uczniowie wchodzą do szkoły i wychodzą dwoma wejściami:  

- wejście główne klasy: 1a, 1b,1c, 2ag, 2bg,2cg, 

- wejście ewakuacyjne w segmencie B klasy: 2ap, 2bp, 2cp, 3a, 3b – dojście od 

strony obiektów sportowych; 

b) przed wejściem do szatni znajduje się środek do dezynfekcji rąk; 
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c) oczekując na wejście do szatni i przebywając w niej, uczniowie zachowują 

obowiązujące w szkole zasady bezpieczeństwa - noszą maseczki ochronne lub 

przyłbice zakrywające usta i nos, zachowują zalecany, bezpieczny dystans; 

d) uczniowie wchodzą tylko do wyznaczonych dla klas boksów, pozostawiają swoje 

rzeczy i niezwłocznie wychodzą; 

e) w boksie szatni mogą przebywać jednocześnie maksymalnie 4 osoby; 

f) wprowadza się zakaz przebywania w szatni przed zajęciami szkolnymi oraz 

podczas przerw śródlekcyjnych; 

g) po rozpoczęciu lekcji szatnie będą zamykane przez pracowników obsługi; 

h) dla zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniów w szkole (mniejsza liczba 

korzystających z boksów szatni), dopuszcza się przechowywanie odzieży 

wierzchniej w salach lekcyjnych, w wyznaczonym do tego miejscu; 

i) uczeń może korzystać z szafki na ubrania, z zastrzeżeniem, że z jednej szafki 

korzysta tylko rodzeństwo.   

38. Korzystanie ze sklepiku szkolnego: 

a) za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, dezynfekcję pomieszczenia i lady 

sklepowej odpowiada osoba wynajmująca, organizuje sprzedaż z zachowaniem 

obowiązujących przepisów i reżimu sanitarnego; 

b) oczekując na dokonanie zakupu w sklepiku szkolnym, uczniowie XXVII LO 

zachowują obowiązujące w szkole zasady bezpieczeństwa: zachowują bezpieczny 

dystans od innych uczniów, noszą maseczki ochronne lub przyłbice zakrywające 

usta i nos; 

c) w pomieszczeniu sklepiku mogą znajdować się maksymalnie 2 osoby; 

d) w porozumieniu z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 46, ustalono, że dla 

zachowana bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-19 uczniowie tej szkoły 

nie będą korzystać ze sklepiku. 

39. Korzystanie z dystrybutora napojów: 

a) przed skorzystaniem z dystrybutora uczeń dezynfekuje ręce; 

b) oczekując na dokonanie zakupu, przygotowanie wybranego napoju przez 

dystrybutor uczniowie/pracownicy XXVII LO przestrzegają obowiązujących  

w szkole zasad bezpieczeństwa: zachowują zalecany, bezpieczny dystans od 

innych uczniów/osób, noszą maseczki ochronne lub przyłbice zakrywające usta  

i nos; 

c) za dezynfekcję przycisków dystrybutora po każdej przerwie odpowiedzialny jest 

wyznaczony pracownik obsługi; 

d) w porozumieniu z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 46, ustalono, że dla 

zachowana bezpieczeństwa w okresie epidemii COVID-42 uczniowie tej szkoły 

nie będą korzystać z dystrybutora napojów. 

40. Na korytarzach szkolnych rozmieszczone są pojemniki, do których uczniowie  

i nauczyciele będą wyrzucać zużyte, jednorazowe rękawiczki i/lub maseczki 

ochronne. 

41. Na terenie szkoły jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie - izolatorium 

(wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym 
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będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych 

wskazujących na infekcję dróg oddechowych – sala nr 22.  

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

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel niezwłocznie 

informuje o tym fakcie dyrektora szkoły i wychowawcę klasy lub inną osobę 

wyznaczoną przez dyrektora szkoły. 

43. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik szkoły niezwłocznie odizolowuje 

ucznia przejawiającego objawy infekcji dróg oddechowych w odrębnym 

pomieszczeniu.  

44. Wyznaczony nauczyciel, zapewniając min. 2 metry odległości od innych osób  

i   zachowując odstęp 2 metrów, przeprowadza ucznia z objawami chorobowymi do 

wyznaczonego w szkole pomieszczenia – sali nr 22.  

45. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 

ucznia ze szkoły (rekomendowany jest własny środek transportu i skorzystanie  

z teleporady medycznej). 

46. Po odizolowaniu ucznia wykazującego objawy chorobowe, wskazujące na infekcję 

dróg oddechowych, wyznaczona osoba z pracowników obsługi bezzwłocznie poddaje 

gruntownemu sprzątaniu i wietrzeniu  obszar, w którym poruszał się i/lub przebywał 

uczeń oraz dezynfekuje powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)  

47. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 u ucznia, na terenie szkoły 

stosowane są zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Wychowawca odpowiedzialny jest za ustalenie listy osób przebywających w tym 

samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywał uczeń podejrzany  

o zakażenie. Szkoła stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 

odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

48. W przypadku ujawnienia zachorowania w sali lekcyjnej, pozostali uczniowie są 

przeprowadzani pod opieką nauczyciela uczącego na czas dezynfekcji w bezpieczne 

miejsce na terenie szkoły. Sala lekcyjna zostaje zdezynfekowana a uczniowie wracają 

do niej po upływie właściwej karencji. 

49. Jeżeli osobą odizolowaną jest nauczyciel prowadzący lekcję, dyrektor szkoły tak 

szybko, jak jest to możliwe organizuje za niego zastępstwo.  

50. Pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice/opiekunowie uczniów powinni zostać 

poinstruowani o zachowaniu reżimu sanitarnego, a w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów - nie przychodzą do szkoły, pracy. Powinni pozostać 

w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, 

oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 

albo 112 i poinformować, że istnieje podejrzenie zakażenia koronawirusem. O fakcie 

tym informują dyrektora szkoły. 

51. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy: 

a) niezwłocznie odsunąć go od pracy; 

b) powiadomić właściwą stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do 

wydawanych instrukcji i poleceń; 
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c) poddać gruntownemu sprzątaniu i wietrzeniu pomieszczenia, w których poruszał 

się pracownik oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty, sprzęt komputerowy); 

d) ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie; 

e)  stosować się do wytycznych GIS odnoszących się do osób, które miały kontakt  

z osobą potencjalnie zakażoną.  

52. W przypadku wątpliwości co do sposobu zawsze należy zwrócić się do właściwej 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania 

porady. 

53. Rekomenduje się pracownikom szkoły, rodzicom i uczniom korzystanie z aplikacji 

PROTEGO. 

 

Zasady funkcjonowania szkolnego sekretariatu 

1. Szkolny sekretariat jest otwarty codziennie w dni robocze w godzinach 7:30-15:30. 

2. W sekretariacie są przestrzegane zasady dystansu społecznego. Interesanci 

obsługiwani są pojedynczo w godzinach 8:00-15:00. 

3. Wszystkie osoby uczniowie/rodzice/nauczyciele korzystające z usług sekretariatu są 

zobowiązane do podporządkowania się zaleceniom pracownika sekretariatu. 

4. Potrzebę uzyskania zaświadczeń i innych druków rodzice zgłaszają pracownikowi 

sekretariatu telefonicznie lub e-meilowo. 

5. Sprawy niewymagające osobistego stawienia się w sekretariacie należy załatwić 

zdalnie. 

6. Aktualizacji szkolnych dokumentów uczniowskich dokonują w sekretariacie 

wyłącznie wychowawcy. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 

1. Do pracy w szkole może nauczyciel, pracownik administracji i obsługi zgłosić się  

jedynie  zdrowy nauczyciel, pracownik administracji i obsługi, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.  

2. Na terenie szkoły jest wyznaczone i przygotowane pomieszczenie - izolatorium 

(wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w którym 

będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania lub stwierdzenia 

objawów chorobowych – sala nr 22.  

3. Pracownicy szkoły zostaną poinstruowani, 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. O fakcie tym niezwłocznie 

informują dyrektora szkoły. 

4. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy objawów 

sugerujących zakażenie COVID -19, niezwłocznie odsuwa się go od stanowiska 
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pracy. Pracownik powinien skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną. 

5. Obszar, w którym poruszał się i/lub przebywał pracownik z infekcją dróg 

oddechowych, bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu  

a powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) zostaną zdezynfekowane 

przez wyznaczonego pracownika obsługi. Szkoła będzie stosować się do 

indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

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

należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Kierownik gospodarczy odpowiada za ustalenie listy osób przebywających w tym 

samym  czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana  

o zakażenie. W szkole stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

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

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni  

 

 Przy wejściach do szkoły wyeksponowane są numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 

szpitala i służb medycznych.  

 Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują 

dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos. Osoby te 

przemieszczają się po szkole tylko w celu załatwienia konkretnej sprawy, wchodzą 

wejściem głównym, nie przekraczają obowiązujących stref przebywania.  

 Nauczyciele/wychowawcy regularnie przypominają uczniom o zasadach higieny: 

myciu rąk wodą z mydłem szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po 

powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety,  właściwej ochrony 

podczas kichania i kaszlu, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

 Kierownik administracji i obsługi prowadzi rejestr i monitoring codziennych prac 

porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal 

lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich,  

w tym blatów w salach, klawiatur, włączników.  

 Przeprowadzając dezynfekcję, pracownicy obsługi ściśle przestrzegają zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji oraz  czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wyeksponowane są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji.  
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 Dezynfekcja pomieszczeń lekcyjnych i znajdującego w nim wyposażenia: ławki, 

krzesełka, biurko nauczyciela, sprzęt komputerowy będzie prowadzona przynajmniej 

raz dziennie i zawsze po zakończeniu lekcji w danym dniu przez daną klasę. 

 Dezynfekcja wyposażenia sal lekcyjnych: ławki, krzesełka, biurko nauczyciela, sprzęt 

komputerowy będzie prowadzona wg wyznaczonego harmonogramu  

w czasie przerw obiadowych, w miarę możliwości organizacyjnych szkoły. 

 Dezynfekcja wyposażenia sali informatycznej: sprzęt komputerowy, ławki, krzesełka 

będzie prowadzona po każdej lekcji. W przypadku, gdy lekcje będą następowały 

bezpośrednio po sobie dezynfekcja będzie prowadzona   w miarę możliwości 

organizacyjnych szkoły.  

 Pracownicy obsługi na bieżąco, po każdej przerwie dbają o czystość urządzeń 

sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 Na korytarzach szkolnych są wystawione pojemnikami, do których nauczyciele  

i uczniowie wyrzucają maski i rękawiczki jednorazowego użytku.  

(Zalecenia w tym zakresie znajdują się na stronie internetowej GIS: 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-

pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-

koronawirusemsars-cov-2/). 

 

Stołówka szkolna 

 

1. Ajent wynajmujący pomieszczenia kuchni i stołówki zobowiązany jest przestrzegać 

warunków funkcjonowania żywienia zbiorowego oraz wprowadzić zasady szczególnej 

ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. 

2. Wydawanie posiłków odbywa się według ustalonych zasad: 

a) ze stołówki szkolnej mogą korzystać uczniowie XXVII LO i Szkoły Podstawowej 

nr 46 oraz nauczyciele wymienionych placówek; 

b) ze stołówki mogą korzystać również osoby z zewnątrz, osoby te nie wchodzą na 

teren szkoły tylko odbierają przygotowany posiłek przy wejściu do kuchni; 

c) przed wejściem na stołówkę uczniowie/nauczyciele dezynfekują lub myją ręce; 

d) na stołówce wyznaczone są strefy dla uczniów Szkoły Podstawowej i XXVII LO, 

oddzielone taśmą; 

e) stoliki rozmieszczone są z zachowaniem zalecanej, bezpiecznej odległości od 

siebie; 

f) uczniowie, czekając na odebranie posiłku, zachowują zalecany, bezpieczny od 

siebie dystans; 

g) uczniowie Szkoły Podstawowej nr 46 udają się do stołówki wg opracowanego 

harmonogramu pod opieką nauczyciela oraz wracają na teren szkoły zwartą grupą 

pod opieką nauczyciela; 

h) uczniowie siadają do stolików w celu spożywania posiłków w obrębie uczniów 

danej klasy, na stolikach znajduje się informacja, jacy uczniowie, z której klasy 

spożywają przy nich posiłek, dopilnowują tego dyżurujący nauczyciele; 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusemsars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusemsars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytycznews-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusemsars-cov-2/
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i) pracownicy kuchni i stołówki dokonują dezynfekcji stolików i krzesełek  po 

każdej grupie uczniów spożywających posiłek, stoliki zdezynfekowane oznaczone 

są właściwą kartką z napisem „zdezynfekowane”. 

 

Z treścią niniejszej procedury zapoznaje się wszystkich pracowników szkoły, 

rodziców/prawnych opiekunów  oraz uczniów. 
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Załącznik Nr 1  

 

Zasady przeprowadzenia zbiórek przed salą lekcyjną oraz lekcji z następujących 

przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, podstawy ratownictwa i przysposobienia 

wojskowego. 

 

Zbiórki przed sala lekcyjną oraz lekcje z przedmiotów: edukacja dla bezpieczeństwa, 

podstawy ratownictwa i przysposobienie wojskowe prowadzone będą z  zachowaniem 

obowiązujących zaleceń MEN, MZ, GIS: 

1. Uczniowie w trakcie zbiórek, przed zajęciami lekcyjnymi zobowiązani są do używania 

maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos oraz w miarę możliwości zachowania 

bezpiecznego dystansu. 

2. Uczniowie podczas musztry na zajęciach edukacji wojskowej zobowiązani są do 

używania maseczek lub przyłbic zakrywających usta i nos oraz zachowania bezpiecznego 

dystansu. 

3. Używane na zajęciach technik samoobrony materace są dezynfekowane każdorazowo po 

ćwiczeniach przez nauczyciela, który prowadzi zajęcia z klasą. 

4. Używany w trakcie zajęć edukacji dla bezpieczeństwa oraz podstaw ratownictwa sprzęt,  

w szczególności fantomy wykorzystywane do nauki resuscytacji korzeniowo-oddechowej 

będą dezynfekowane każdorazowo przez nauczyciela po ich użyciu przez uczniów. 

5. Na zajęciach edukacji dla bezpieczeństwa uczeń zobowiązany jest do posiadania 

własnego bandaża elastycznego, wykorzystywanego do nauki bandażowania. 
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Załącznik Nr 2 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

NA CZAS EPIDEMII COVID-19 
 

 

§ 1 

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE 

 

1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w dniach i godzinach wyznaczonych dla danej 

klasy. Informacja o tych terminach umieszczona jest na drzwiach biblioteki, na tablicy 

ogłoszeń przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce 

Biblioteka. 

2. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie oraz zakryć 

nos i usta maseczką lub przyłbicą. Płyn do dezynfekcji znajduje się przed wejściem do 

biblioteki. 

3. Czytelnicy wchodzą pojedynczo, podczas wypożyczania lub zwrotu książek w bibliotece 

może znajdować się tylko jeden czytelnik. Osoby oczekujące przed biblioteką zachowują 

odległości min. 1,5 metra od siebie. 

 
§ 2 

ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK 

 

1. Czytelnikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie oraz korzystanie 

z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, drukarki i inne pomoce naukowe wspólnego 

użytku. 

2. Wszystkie wypożyczane książki powinny być wcześniej zamówione osobiście lub 

elektronicznie. W celu zamówienia książki należy skontaktować się z pracownikiem 

biblioteki w wybrany sposób: 

 poprzez katalog online po zalogowaniu się na stronie: molnet.edu.lublin.eu, 

 poprzez wiadomość wysłaną przez dziennik elektroniczny VULCAN, 

 poprzez napisanie wiadomości pod specjalnym postem na Facebooku w grupie 

Biblioteka 27 LO w Lublinie, 

 osobiście w dniach i godzinach wyznaczonych dla danej klasy. 

3. W celu odebrania zamówionych książek należy zgłosić się do biblioteki w terminie  

    wyznaczonym przez pracownika biblioteki. 

 

§ 3 

ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK 

 

1. Zwracaną książkę należy włożyć do specjalnie oznakowanego pudełka, które znajduje się 

w szkolnej bibliotece. 
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2. Przy zwrocie należy podać pracownikowi biblioteki swoje imię, nazwisko i klasę. 

3. Zwracane egzemplarze są poddane 2-dniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają 

wyłączone z wypożyczania. 

§ 4 

ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI 

 

1. Pracownicy biblioteki mają obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki. 

2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien 

mieć zasłonięte nos i usta, założone rękawiczki oraz dezynfekować blat biurka, klamki  

i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników. 

3. Pracownicy biblioteki powinni zadbać o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla 

książek i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu. 

 


