
Regulamin funkcjonowania 
szkoły podczas 

epidemii COVID – 19

II Liceum Ogólnokształcące im.
Emilii Plater w Sosnowcu

Podstawa prawna:
 Wytyczne MEN, MZ i GIS
 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  i  Sportu  z  dnia  31  grudnia  2002r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003r. Nr 6,
poz. 69 z późń. zm.).

 Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Socjalnej  z  dnia  26  września  1997r.  w  sprawie  ogólnych

przepisów bhp (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650     z późn. zm.)

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20031691650


Niniejszy regulamin wprowadza się w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom oraz osobom
pozostającym  pod  opieką  placówki.  Wszystkie  osoby  przebywające  w II  Liceum
Ogólnokształcącym  im.  Emilii  Plater  w  Sosnowcu  zobowiązane  są  do  przestrzegania  zasad
zawartych  w  „Procedurach  zapobiegawczych  i  ograniczających  rozpowszechnianie  się  wirusa
COVID-19 w II   Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii  Plater  w Sosnowcu” oraz „Procedurze
postępowania  w zakresie  profilaktyki  zdrowotnej  w związku  z  ewentualnym zachorowaniem z
powodu SARS-CoV-2 w II  Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w Sosnowcu”.

I. Przebywanie na terenie szkoły

1. Do szkoły  może  uczęszczać  wyłącznie uczeń  bez  objawów  chorobowych  sugerujących

infekcję  dróg  oddechowych  oraz  gdy  domownicy  nie  przebywają  kwarantannie  lub  w

izolacji w warunkach domowych. .

2. Do pracy może przyjść pracownik wyłącznie bez żadnych objawów chorobowych. .

3. Uczniowie  mogą  korzystać  z  własnych  maseczek  i  rękawiczek  jednorazowych  podczas

zajęć i przerw.

4. Pracownikom  zapewnia  się  środki  ochrony  indywidualnej  –  maseczki,  jednorazowe

rękawiczki, z których mogą korzystać podczas pracy.

5. Uczniowie,  nauczyciele  i  pracownicy  zobowiązani  są  do dezynfekcji  rąk  za  pomocą

płynu dezynfekującego znajdującego się w każdej sali oraz na korytarzach.

6. Przed  wejściem  na  teren  placówki  umieszczono  płyn  do  dezynfekcji  rąk.

Rodzice/opiekunowie  prawni/  interesanci  mają  obowiązek  dezynfekcji  rąk  lub

zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrycia ust i nosa.

7. Osoby  przebywające  na  terenie  szkoły  zobowiązane  są  do  zachowanie  dystansu  wobec

pozostałych w miejscach wspólnych oraz niegromadzenia się  na terenie szkoły. 

8. Uczniowie mają obowiązek korzystania ze środka do dezynfekcji rąk umieszczonego przy

wejściu  do  szatni.  W szatni  obowiązuje  zasłanianie  nosa  i  ust. W celu  umożliwienia

uczniom bezpiecznego korzystania  z  szatni  szkolnej  dyrektor  Liceum może wprowadzić

progi czasowe dla uczniów poszczególnych klas (np. klasy 2 po gimnazjum – g. 7.30 – 7.45,

klasy 2 po szkole podstawowej i klasy 1 – g. 7.45-8.00).

9. Zajęcia  lekcyjne  w  miarę  możliwości  organizowane  są  w  jednej  sali  dla  każdej  grupy

uczniów. Dotyczy to zajęć, które nie są prowadzone międzyoddziałowo.

10. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej i personel kuchenny powinni ograniczyć

do minimum kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

11. W  kontaktach  z  interesantami,  rodzicami  uczniów,  pracowników  szkoły  obowiązuje

bezwzględny nakaz stosowania osłony ust oraz nosa.



II. Higiena 

1. Uczniowie  mają  obowiązek  posiadania  własnych  przyborów  szkolnych  oraz  książek.

Uczniowie nie mogą wymieniać się między sobą  przyborami szkolnymi.

2. Uczniowie nie mogę przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

3. Nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do przypominania uczniom o konieczności

częstego  mycia  rąk,  szczególnie  przed  jedzeniem,  po  skorzystaniu  z  toalety  oraz  po

powrocie z zewnątrz.

4. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są do stosowania się do instrukcji mycia

rąk umieszczonych w toaletach. 

5. Uczniowie  mają  obowiązek  posiadania  własnych  środków  dezynfekcyjnych  (chusteczki

antybakteryjne, żel itp.).

6. Nauczyciel  ogranicza  ilość  materiałów  (wydruków)  przekazywanych  uczniom.

Wydrukowane testy, sprawdziany rozdaje w jednorazowych rękawiczkach. Odbiera je od

uczniów w rękawiczkach, następnie odkłada w bezpiecznym miejscu na dwa dni. 

7. Środki  ochrony  osobistej  należy  po  ich  użyciu  wyrzucać  do  zamykanego  kosza

wyznaczonego przez kierownika gospodarczego.  

III. Przerwy między zajęciami

1. Podczas przerwy między lekcjami nauczyciel kończący lekcję w danej sali odpowiada za jej

wietrzenie (otwarcie wszystkich okien).

2. Podczas przerw, w sprzyjających warunkach pogodowych, uczniowie mogą spędzać czas na

zewnątrz, na terenie boiska i dziedzińca szkolnego. W tym celu otwarte zostaną oba wyjścia

od strony dziedzińca oraz wyjście przez szatnię. Na terenie szkoły pełni dyżur wyznaczony

nauczyciel.

3. Podczas  przerw,  jeśli  nauczyciel  nie  pełni  dyżuru i  jest  obecny w sali,  uczniowie mogą

spożywać drugie śniadanie w sali lekcyjnej. 

IV. Zajęcia sportowe

1. Zajęcia sportowe w miarę możliwości organizowane są na powietrzu.

2. Sprzęt  sportowy  oraz  podłoga  (w  przypadku  sali  gimnastycznej)  są regularnie  myte  i

dezynfekowane. 

3. Uczniowie  zwolnieni  z  ćwiczeń  na  zajęciach  wychowania  fizycznego  przebywają  pod

opieką nauczyciela prowadzącego lekcję. 



V. Dezynfekcja

1. Blaty stolików i krzesła oraz klawiatury w pracowni informatycznej   dezynfekowane są

przez pracowników obsługi 2 razy dziennie.

2. Sale oraz części wspólne – korytarze – należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie

przerw,  a  w razie  potrzeby  także  w czasie  zajęć,  pamiętając  o  zachowaniu  szczególnej

ostrożności i zadbaniu o bezpieczeństwo uczniów. 

3. Klamki oraz podłogi korytarzy będą regularnie dezynfekowane.

4. Nauczyciel rozpoczynający zajęcia w kolejnej sali zobowiązany jest do zdezynfekowania

klawiatury i myszki komputera, z którego będzie korzystał.

5. Kierownik  gospodarczy  zobowiązany  jest  do  codziennego  monitorowania  prac

porządkowych.

VI. Stołówka

1.  Wydawanie obiadów uczniom odbywa się zmianowo, na przerwach o godzinach 11.25 i

12.30, z podziałem na klasy (z wyjątkiem dni, gdy prowadzone jest nauczanie hybrydowe).

Uczniowie spożywają posiłki w stałych grupach 

2. Obiady wydawane są wyłącznie przez pracowników kuchni - nie obowiązuje samoobsługa. 

3. Pracownikom kuchni  i  stołówki  zapewnia  się  w  miarę  możliwości  odległość  stanowisk

pracy,  oraz środki ochrony osobistej,  płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni  i

sprzętów. 

4. Higiena, mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,

naczyń stołowych oraz sztućców podlegają monitoringowi kierownika gospodarczego. 

5. Blaty stolików i krzesła po każdej grupie podlegają dezynfekcji.

6. Naczynia i sztućce są  myte i wyparzane w temperaturze 90 stopni.

Postępowanie  w  sytuacji  podejrzenia  wystąpienia  zakażenia  u  ucznia,  pracownika  lub

nauczyciela  określają  „Procedury zapobiegawcze i  ograniczające rozpowszechnianie  się

wirusa COVID-19 w II   Liceum Ogólnokształcącym im.  Emilii  Plater w Sosnowcu”  oraz

„Procedura postępowania  w  zakresie  profilaktyki  zdrowotnej  w  związku  z  ewentualnym

zachorowaniem z powodu SARS-CoV-2 w II  Liceum Ogólnokształcącym im. Emilii Plater w

Sosnowcu” dostępne na stronie internetowej Liceum: plater.edu.pl.

Powyższe regulacje mogą ulec zmianie.


