
Koszalin 24 sierpnia 2020 r. 

WEWNĘTRZNE PROCEDURY FUNKCJONOWANIA  
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego i Branżowej Szkoły I Stopnia „Euroszkoły” 

w czasie pandemii w roku szkolnym 2020/2021 

 
1. 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. 

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

zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły  są 

zobowiązani do dezynfekcji rąk i zakrycia ust i nosa. 

4. Płyn do dezynfekcji rąk rozmieszczono również w każdym pomieszczeniu, w którym 

odbywają się zajęcia edukacyjne. 

5. Uczniowie mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując dystans od kolejnej 

osoby  min. 1,5 m. 

6. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. 

7. Do szybkiej i skutecznej komunikacji z rodzicami/opiekunami ucznia wykorzystywany jest 

kontakt telefoniczny lub e-mail. 

8. Szkoła posiada termometry bezdotykowe, które każdorazowo są dezynfekowanie po użyciu 

w danej grupie. 

9. W dniach 1 i 2 września br. będzie dokonywany pomiar temperatury ciała wszystkim osobom 

przed wejściem na teren szkoły. W przypadku negatywnego wyniku pomiaru (norma od 36,4 

do 37 st. C) wejście na teren placówki nie będzie możliwy;  

10. Od 2. września 2020 r. zajęcia edukacyjne w Liceum rozpoczynają się o godz. 8.00, natomiast 

w szkole branżowej o 08.30. 

11. Każdy uczeń jest zobowiązany do posiadania własnych przyborów i podręczników, które w 

czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub tornistrze. Uczniowie nie 

mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Przedmioty i sprzęt znajdujący się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, wychowawcy klas są zobowiązani do usunięcia ich lub uniemożliwienia do 

nich dostępu. 

13. Sale dydaktyczne oraz części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę, 

w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

14. W czasie przerw, dyżurujący nauczyciele zalecają uczniom pobyt na świeżym powietrzu na 

terenie szkoły. 

15. W przypadku odbywania zajęć w ramach praktycznej nauki zawodu uczniów 

u pracodawców podmiot przyjmujący uczniów zapewnia prowadzenie tych zajęć z 

uwzględnieniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w 

związku z wystąpieniem stanu epidemii, właściwych dla zakładów pracy oraz wytycznych 

ministrów właściwych dla zawodów szkolnictwa branżowego, dotyczących poszczególnych 

branż. 

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

17. Okrycia wierzchnie uczniowie pozostawiają na wieszakach w salach, w których są 

prowadzone zajęcia dydaktyczne. 

18. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając konieczny 

okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach 

opracuje nauczyciel-bibliotekarz w wywiesi w szkole w dostępnym miejscu nie później niż do 

31 sierpnia br. 

19. Przy wejściu głównym do szkoły umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych. 



20. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do szkoły, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z 

toalety. 

21.  W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

22. Na terenie szkoły zapewniono miejsca/pojemniki do wyrzucania zużytych masek i 

rękawiczek. 

KORZYSTANIE Z OBIEKTÓW SPORTOWYCH 

1. W przypadku zajęć prowadzonych w terenie otwartym uczestniczyć może nie więcej niż 150 

uczniów. Limit ten określa maksymalną liczbę uczestników zajęć i nie odnosi się do osób 

obsługujących zajęcia. 

2. Aktywności można organizować zarówno w terenie otwartym jak i na obiektach sportowych. 

3. Podczas aktywności sportowej nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust oraz zachowania 2 

metrowego dystansu społecznego, ponieważ ze względu na specyfikę sportu nie jest to 

obiektywnie możliwe. Zaleca się jednak jak najmniejszy kontakt i jego utrzymywanie (nawet 

w sporcie), tak często jak tylko jest to możliwe w przypadku danego sportu. 

4. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, należy ograniczyć ćwiczenia 

i gry kontaktowe. 

5. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 

czyścić lub dezynfekować po każdorazowym użyciu. 

6. W sali gimnastycznej podłoga zostaje umyta detergentem lub zdezynfekowana po każdym 

dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U PRACOWNIKÓW 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych. 

2. Pracownicy powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają 

osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka nie są angażowane w dyżury podczas przerw 

międzylekcyjnych. 

3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, powiadamia o tym fakcie dyrektora 

szkoły, a ucznia odizolowuje do sali nr 10 na parterze, zapewniając min. 2 m odległości od 

innych osób. Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez dyrektora osoba niezwłocznie 

powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły własnym 

środkiem transportu. 

4. Wszyscy 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. 

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

bezzwłocznie zostaje poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekowaniu, zgodnie 

z funkcjonującymi w szkole procedurami. 

6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 

do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

Podstawa:  

 strona internetowa MEN (www.gov.pl/web/edukacja) 

Z powyższymi procedurami zostają zapoznani: 

 kadra nauczycielska w dniu 27 sierpnia br. podczas zebrania Rady Pedagogicznej; 

 pozostały personel szkoły do 31 sierpnia br. 

 uczniowie podczas pierwszej godziny z wychowawcą, jednak nie później niż do 5 

września br. 

Dyrektor  

Janusz Burghardt 

http://www.gov.pl/web/edukacja

