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Regulamin funkcjonowania  

III LO im. Mikołaja Kopernika  

w czasie epidemii od 1 września 2020 r. 

Podstawa prawna 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach. 

 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 
(art.30b upo) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (art.30b upo) 

 

Organizacja zajęć w szkole 

 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 lub w izolacji. 

 Uczniom mogą towarzyszyć rodzice / opiekunowie prawni bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Rodzice i opiekunowie prawni nie przebywają na terenie szkoły, a jedynie czekają 
na swoje dzieci na boisku przed wejściem do szkoły. 

 Rodzice i  opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
Rodzice / opiekunowie i inne osoby niebędące pracownikami szkoły mogą 
wchodzić na teren szkoły po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym 
wizyty. 

 Każda osoba przebywająca na terenie szkoły zobowiązana jest myć  
i dezynfekować ręce zgodnie z instruktażem umieszczonym na tablicy 
informacyjnej. 

 Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt 
nauczycieli, pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami 
prawnymi. Zaleca się zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon itp.  
Za pomocą zdalnych form komunikacji mogą być również organizowane zebrania 
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z rodzicami oraz spotkania w sprawach wychowawczych i dydaktycznych 
uczniów. 

 W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów sugerujących chorobę, izoluje się go 
z zachowaniem minimum 2 metrów dystansu od innych osób.  
Należy niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych oraz poprosić  
o poinformowanie szkoły w sprawie wyników konsultacji lekarskiej. 

 Uczeń odizolowany jest w specjalnie przygotowanym pomieszczeniu (sala nr 11) 
wyposażonym w termometr bezdotykowy i przebywa w nim do momentu 
pojawienia się w szkole rodziców/opiekunów prawnych pod opieką pielęgniarki 
szkolnej. Rodzic / opiekun prawny zobowiązany jest niezwłocznie odebrać 
izolowanego ucznia. 

 Organizacja pracy szkoły w miarę możliwości uwzględnia zachowanie dystansu 
między uczniami, nauczycielami, pracownikami szkoły. Nauczyciele dyżurujący 
dbają o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. Poszczególne klasy 
zorganizowane mają zajęcia lekcyjne w miarę możliwości w jednej sali. 

 Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. 
częste mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

 Sale lekcyjne oraz pomoce dydaktyczne i sportowe używane przez uczniów 
podczas zajęć są regularnie dezynfekowane. Nie zaleca się używania pomocy  
i sprzętów, które trudno jest zdezynfekować. Uczniowie używają tylko swoich 
przyborów do pisania, podręczników oraz innych rzeczy, nie pożyczają 
niczego od innych uczniów. 

 Nauczyciele wychowania fizycznego są zobowiązani do dezynfekowania sprzętu 
sportowego używanego podczas lekcji. 

 Sale lekcyjne, sala gimnastyczna oraz inne pomieszczenia szkolne 
dezynfekowane są w miarę możliwości po każdej klasie, minimum raz dziennie. 
Sale lekcyjne należy wietrzyć przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw oraz 
w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych. 

 Zalecane jest również organizowanie zajęć lekcyjnych, w tym szczególnie zajęć 
sportowych na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających 
bezpośredniego kontaktu uczniów ze sobą. 

 Organizacja pracy szkoły, która ogranicza bezpośredni kontakt uczniów ze sobą 
dotyczy przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, schodzenia uczniów do 
szatni, korzystania ze sklepiku szkolnego oraz pobytu uczniów w sekretariacie 
szkoły, przebieralni przed lekcją w-f. Dotyczy to w szczególności zorganizowania 
pracy z uwzględnieniem zróżnicowania godzinowego, dodatkowe środki ochrony 
w postaci płynów do dezynfekcji. 

Do odwołania uczniowie wchodzą do szkoły wyznaczonymi wejściami: 

 Uczniowie klas, które mają wychowanie fizyczne, wchodzą wejściem  
obok sal gimnastycznych; 

 Uczniowie klas, które mają lekcje w internacie, wchodzą wejściem  
obok biblioteki szkolnej; 
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 Uczniowie klas, które mają lekcje na górnym korytarzu, wchodzą wejściem 
od strony podwórka szkolnego; 

 Uczniowie klas, które mają lekcje na dolnym korytarzu, wchodzą wejściem 
głównym; 

 

 Biblioteka szkolna ustala harmonogram swojej pracy z uwzględnieniem 
ograniczonego kontaktu uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek  
i materiałów edukacyjnych powracających od uczniów w postaci zwrotów  
do biblioteki szkolnej. Książki poddawane są dwudniowej kwarantannie. 

 Przy wejściach do budynku szkoły umieszcza się informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.  
Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkoły muszą skorzystać z płynu  
do dezynfekcji rąk.  

 Uczniowie, nauczycie i pracownicy obsługi zobowiązani są noszenie maseczek  
w czasie przerw międzylekcyjnych. Wyjątkiem od tego obowiązku jest spożywanie 
posiłku. 

 Nauczyciele po przyjściu do pracy obowiązkowo udają się na pomiar temperatury 
ciała, do gabinetu pielęgniarki szkolnej. 

 

Higiena, czyszczenie oraz dezynfekcja pomieszczeń  
i powierzchni 
 

 Przy wejściu głównym umieszcza się numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala  
i służb medycznych.  

 Na terenie szkoły istnieje obowiązek mycia i dezynfekcji rąk. Wychowawcy 
uświadamiają uczniów, aby robili to, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.  

 Osoby trzecie przebywające na terenie placówki w tym rodzice / opiekunowie 
zobowiązani są do zakrywania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania 
dystansu 1,5 m. 

 Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie 
myte i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów 
stolików, krzeseł, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz 
innych sprzętów szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo 
sanitarne dla użytkowników. 

 Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące pracowników obsługi szkoły  
są monitorowane na specjalnym wykazie. 

 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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 W pomieszczeniu sanitarnohigienicznych znajdują się plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje dezynfekcji. 

 Urządzenia sanitarno-higieniczne, są regularnie czyszczone z użyciem 
detergentu i dezynfekowane. 

 W szkole znajdują się miejsca/pojemniki do wyrzucania maseczek i rękawic 
jednorazowych. 

 

Gastronomia 

 W sklepiku szkolnym należy wprowadzić zasady szczególnej ostrożności 
dotyczące zabezpieczenia pracowników i klientów. Powinna być zachowana 
odpowiednia odległość między klientami wynosząca min. 1,5 m. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na utrzymanie wysokiej higieny stanowiska pracy, 
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, a także higieny osobistej. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  
u pracowników szkoły 
 

 Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy 
domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

 W miarę możliwości organizuje się pracę osobom z grupy ryzyka w tym po 60 
roku życia minimalizującą ryzyko zakażenia. 

 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. 

 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 
teleporadę medyczną. 

 Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 
z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 
powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się  
do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. 
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 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 
należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego. 

 

 


