
Załącznik do Statutu 

 

Wewnętrzne procedury organizacji zajęć w Liceum Akademickim linde.edu.pl 

obowiązujące od 1 września 2021 r. oparte o wytyczne MEiN, GIS, MZ.  

w związku  z epidemia COVID-19 

 
 

1. Do szkoły może przyjść tylko: 

a. uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję dróg oddechowych, 

b. uczeń/pracownik, nie przebywający na kwarantannie.  

2. Przebywanie  w  szkole  osób  z  zewnątrz  zostaje  ograniczone   do   niezbędnego  minimum  i 

odbywa się w wyznaczonych obszarach. Do szkoły mogą wejść wyłącznie osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

3. Każda osoba nie będąca uczniem/pracownikiem wchodząca na teren szkoły zobowiązana jest 

do stosowania środków ochrony: osłony ust i nosa. 

4. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk oraz dezynfekowanie rąk 

przed każdą lekcją, a także przed spożywaniem każdego posiłku. Po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć i zdezynfekować ręce. 

5. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn dezynfekujący, z którego każdy wchodzący do budynku 

ma obowiązek skorzystać. 

6. W  przestrzeniach wspólnych  szkoły:  klatka  schodowa,  hol szkolny,  toalety  itd.,  uczniowie 

i pracownicy szkoły MAJĄ OBOWIĄZEK zasłaniania nosa i ust. 

7. Nie wywiązywanie się przez uczniów z obowiązku zasłaniania ust i nosa skutkuje karami 

przewidzianymi w Statucie szkoły.  

8. Zajęcia klas realizowane są z zachowaniem zasady jak najrzadszego zmieniania sal lekcyjnych. 

9. Każdy   uczeń   zobowiązany   jest   do   posiadania   i   korzystania   z   własnych   przyborów    i  

podręczników,  które  w  czasie  zajęć  mogą  znajdować  się  na  stoliku  szkolnym  ucznia,  w 

plecaku lub w szafce. W szkole obowiązuje całkowity zakaz wymieniania się przyborami 

szkolnymi oraz posiłkami. 

10. Z sal lekcyjnych usuwane są sprzęty, których nie można skutecznie umyć lub zdezynfekować. 

11. Podczas zajęć wychowania fizycznego ograniczone są ćwiczenia i gry kontaktowe, w których 

nie można zachować odpowiedniego dystansu. 

12. Sale lekcyjne oraz części wspólne (korytarze, toalety) wietrzone są w czasie przerw, co najmniej 

raz na godzinę a przy sprzyjających warunkach zewnętrznych bez przerwy, również w czasie 

zajęć. 

13. Organizacja przerw między lekcjami 

a. w sprzyjających warunkach atmosferycznych zaleca się by uczniowie wychodzili 

na przerwy na zewnątrz budynku – do ogrodu lub na plac przed szkołą 

b. W razie niepogody uczniowie mogą pozostać w sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela, 

sale te w tym czasie są wietrzone. 

14. W szkole działa szatnia. Okrycia wierzchnie można również przechować w szafce uczniowskiej 

lub na wieszakach. 
15. Gabinet pedagoga i psychologa przyjmuje uczniów wyłącznie na indywidualnych 

konsultacjach(konsultacje grupowe – w zależności od potrzeb i sytuacji). 



Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły 
 

1. W przypadku zaobserwowania na terenie szkoły infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia 

lub pracownika, dyrektor, wicedyrektor lub wyznaczony pracownik szkoły powinien 

odizolować chorego w wyznaczonym wcześniej do tego miejscu/pomieszczeniu, zwanym dalej 

izolatorium(gabinet pedagoga/psychologa). 

2. W izolatorium dokonać należy pomiaru temperatury ciała. Jeżeli: 

a. pomiar temperatury termometrem bezdotykowym wynosi 38oC lub więcej należy 

wdrożyć przedstawione niżej działania. 

3. W przypadku pracownika – nie podejmuje on pracy i opuszcza teren szkoły. Zobowiązany jest 

do skorzystania z porady medycznej i poinformowania dyrekcji o jej ustaleniach. 

4. W przypadku ucznia dyrektor lub wskazany pracownik szkoły o zaistniałej sytuacji informuje 

rodziców/opiekunów ucznia, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły. Zobowiązani są oni do 

skorzystania z porady lekarskiej i poinformowania szkoły o jej ustaleniach. Do czasu pojawienia 

się rodziców w szkole uczeń przebywa pod opieką nauczyciela w izolatorium. 

5. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg 

oddechowych, wysoka gorączka, kaszel), należy o tym fakcie poinformować najbliższą stację 

sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń. 
 

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 
 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej sytuacji  i 

w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu, 

podejmuje stosowną decyzję o zamknięciu szkoły/zmianie modelu kształcenia lub innych 

środkach prewencyjnych. 

2. Dyrektor szkoły ma obowiązek stosowania się do zaleceń inspektora sanitarnego. 


