
Załącznik nr 2  
do zarządzenia nr 9/2019/2020 
Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego 
im. Mikołaja Kopernika w Wołowie 
Z dnia 27.08.2020 r. 

 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO ZACHOWANIA W CZASIE PRZEBYWANIA  

W SZKOLE, W KLASIE I NA PRZERWIE 

 

NAUCZYCIELE 

1. Zajęcia w szkole może prowadzić tylko nauczyciel zdrowy, nauczyciele z objawami Covid-19 

powinni niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły i pozostać w domu. 

2. Nauczyciele odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów w trakcie przerw ( w miarę możliwości 

pilnują dystansu między uczniami)  i jeśli jest taka potrzeba pozostają z uczniami w klasie w 

trakcie przerw. 

3. Nauczyciele na swoich zajęciach bezwzględnie przestrzegają procedur bezpieczeństwa 

związanych z zakażeniem Covid-19 i egzekwują ich przestrzeganie od uczniów. 

 

UCZNIOWIE 

1. Do szkoły przychodzą tylko uczniowie zdrowi - bez objawów przeziębienia i bez temperatury. 

Uczniowie z objawami przeziębienia lub temperaturą są odsyłani do domu zgodnie z Procedurą  

postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie 

COVID 19. W zajęciach nie mogą też uczestniczyć osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni miały 

kontakt z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną o takie 

zakażenie.   

 

2. Każdy uczeń, który wchodzi na teren szkoły musi  dokładnie i zgodnie z instrukcją 

zdezynfekować ręce. 

 

3. Uczeń ma obowiązek zasłaniania podczas kaszlu i kichania ust i nosa zgiętym łokciem lub 

chusteczką, a następnie powinien jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i 

umyć ręce, powinien też unikać dotykania oczu, nosa i ust rękoma. 

 

4. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły,  z wyjątkiem sal, w których odbywają 

się zajęcia i tylko wtedy, gdy odległość od nauczyciela  w czasie prowadzenia zajęć  wynosi co 

najmniej 2 m. Uczniowie są wyposażeni w maseczkę ochronną lub przyłbicę, którą w razie 

potrzeby na polecenie nauczyciela lub innego pracownika muszą założyć.  

 

5. Bezwzględnie należy pamiętać o ograniczaniu bliskiego kontaktu z innymi osobami w trakcie 

zajęć, np. nie podajemy sobie ręki, ani innych przedmiotów, zachowujemy dystans nawet przy 

najbliższych kolegach, [nie siadamy razem w ławkach (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

 

6. W czasie przebywania w szkole uczniowie są zobowiązani zachowywać dystans społeczny                 

– 1, 5 m od drugiej osoby, jeżeli nie jest to możliwe i dochodzi do kontaktów z inną klasą, 

powinni  założyć maseczkę.   



 

7.  Uczniowie poszczególnych oddziałów nie powinni się ze sobą kontaktować – przerwy 

uczniowie spędzają w wyznaczonych miejscach, tj. w sali lekcyjnej, na korytarzu , na podwórku. 

 

8. Uczniowie uczęszczają na zajęcia zgodnie z planem lekcji i planem sal. 

 

9. Po każdych zajęciach z informatyki – klasa jest wietrzona i dezynfekowana a uczniowie przed 

wejściem do sali myją ręce i dezynfekują. 

 

10. Uczniowie przynoszą ze sobą do szkoły tylko niezbędne do pracy materiały. Materiały te nie  
mogą być pożyczane oni przekazywane innym uczniom.  
 

11. Uczniowie przed udaniem się do sekretariatu informują wychowawcę o celu wizyty i czekają 
na wyznaczenie terminu lub odbierają niezbędne dokumenty za pośrednictwem wychowawcy. 
Wizyty w sekretariacie należy ograniczyć do minimum. 
 

12. Uczniowie nie opuszczają terenu szkoły w czasie lekcji i przerw. 

 

PRACOWNICY NIEPEDAGOGICZNI 

 
1. Przed i po zajęciach – szczególnie w czasie przerwy, gdy do sali ma  wejść nowa grupa uczniów 

pracownicy niepedagogiczni zobowiązani są do dezynfekcji pomieszczenia, w którym odbywały 
się zajęcia, w tym powierzchni  dotykowych – takich jak: poręcze, klamki, wyłączniki światła, 
gniazdka, klawiatury komputerów oraz wszystkie powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach . 
 

2. Pomieszczenia są jest wietrzone na każdej przerwie. Jeśli istnieje potrzeba to wietrzenie Sali 
odbywa się także w czasie lekcji. 
 

3. W czasie zajęć pracownicy obsługi dezynfekują ciągi komunikacyjne, w tym powierzchnie 

dotykowe poręcze, wyłączniki światła, klamki. 

 

4. Dezynfekcja jest odnotowywana w arkuszach codziennego monitoringu prac porządkowych – 

zgodnie z załącznikiem nr 1. 

 

 

 


