Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 21/2020
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego
im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiu
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
w sprawie sposobu organizacji nauki w szkole od dnia 1 września 2020 r.
w okresie zagrożenia SARS-CoV – 2
1. Do szkoły może przychodzić uczeń tylko zdrowy, bez objawów choroby.
2. Uczeń chory, zakatarzony, z infekcją górnych dróg oddechowych lub z temperaturą nie może
przychodzić do szkoły.
3. Do szkoły nie może przychodzić uczeń, którego domownik odbywa kwarantannę lub pozostaje
w izolacji. Rodzic/prawny opiekun dziecka, ma obowiązek niezwłocznie zgłosić dyrektorowi szkoły fakt
odbywania przez domownika kwarantanny lub izolacji, jeżeli taka sytuacja zaistnieje, pod rygorem
odpowiedzialności za zagrożenie bezpieczeństwa zdrowia i życia osób trzecich.
4. W sytuacji zaobserwowania u ucznia w szkole objawów mogących wskazywać infekcję dróg
oddechowych, uczeń zostanie umieszczony w izolatorium do czasu odbioru go przez rodzica (rekomendowany
własny środek transportu). W czasie przebywania ucznia w izolatorium szkoła zapewnia opiekę. Rodzic
zostanie poproszony o niezwłoczny kontakt z lekarzem i zobowiązany poinformować wychowawcę lub
dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
5. Wszyscy wchodzący do budynków szkoły (uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły) zobowiązani są
do nałożenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz dezynfekcji rąk, korzystając z dozowników umieszczonych
przy każdym z czterech wejść do szkoły.
6. Każdy przebywający w szkole zobowiązany jest do stosowania zasad higieny i dezynfekcji rąk przy
wejściu do każdej sali lekcyjnej i pomieszczenia biurowego w miejscach do tego wydzielonych – dozowniki
z płynem w każdej sali lekcyjnej i pomieszczeniach biurowych.
7. W szkole wszystkich obowiązują̨ ogólne zasady higieny: ochrona podczas kichania i kaszlu oraz
unikanie dotykania oczu, nosa i ust, niepodawanie rąk na powitanie, częste mycie rąk zgodnie z instrukcją
umieszczoną w toalecie.
8. Szkoła organizuje pracę i zajęcia z uczniami w taki sposób, aby w możliwie dużym stopniu ograniczyć
gromadzenie się uczniów na terenie szkoły i umożliwić zachowanie dystansu między uczniami, nauczycielami,
pracownikami niepedagogicznymi i interesantami, przez:
1)

uruchomienie czterech wejść do szkoły z przypisaniem odpowiednich numerów sal, którymi zobowiązani
są wchodzić/wychodzić uczniowie w zależności, w której sali rozpoczynają/kończą lekcje;

2)

rozpoczynanie przez oddziały zajęć o różnych godzinach (od lekcji pierwszej, drugiej, trzeciej);

3)

zakończenie lekcji o różnych godzinach (po lekcji szóstej, siódmej, ósmej);

4)

w miarę możliwości przydzielenie oddziałom sali lekcyjnej na większą liczbę zajęć w danym dniu za
wyjątkiem zajęć z podziałem na grupy, zajęć w pracowniach (chemia, biologia, fizyka, informatyka) i zajęć
z wychowania fizycznego;

5)

otwarcia sal lekcyjnych przed zajęciami i w czasie przerw;

6)

nauczanie przedmiotów w blokach dwugodzinnych, przy dużej liczbie godzin przedmiotu w tygodniu
w szkolnym planie nauczania;

7)

w czasie realizacji kilku lekcji w jednej sali uczniowie w czasie krótkiej przerwy mogą pozostać w sali pod
opieką nauczyciela dyżurującego;
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8)

realizację zajęć z wychowania fizycznego na wolnym powietrzu, jeśli warunki atmosferyczne na to
pozwalają;

9)

realizację na świeżym powietrzu zajęć z przedmiotów lub zajęć pozalekcyjnych, jeśli realizacja celów
lekcji na to pozwala po wcześniejszym zgłoszeniu wyjścia wicedyrektorowi do spraw dydaktycznych
i wpisania wyjścia do księgi wyjść;

10) na wychowaniu fizycznym niewprowadzanie ćwiczeń i gier, w czasie, których nie można utrzymać
dystansu;
11) przebywanie na długiej przerwie na wolnym powietrzu na terenie wyznaczonego miejsca podwórka
szkoły.
9. Uczniowie zobowiązani są wchodzić do szkoły wejściem przypisanym do numeru sali lekcyjnej,
w której rozpoczynają zajęcia.
10.Uczniowie oczekujący na rozpoczęcie zajęć szkolnych gromadząc się na korytarzu szkolnym, przed
wyznaczoną salą zobowiązani są utrzymywać pomiędzy sobą dystans minimum 1,5 m.
11.Podczas przerw międzylekcyjnych zabrania się uczniom opuszczania terenu szkoły oraz gromadzenia
się uczniów w większych grupach bez zachowania dystansu społecznego oraz bez zasłonięcia ust i nosa.
12. Z uwagi na ograniczenie gromadzenia się uczniów w trakcie przerw w toaletach szkolnych dopuszcza
się możliwość korzystania z toalet w trakcie zajęć lekcyjnych.
13.Uczeń, który trakcie zajęć opuszcza chwilowo salę lekcyjną zakłada maseczkę, a po powrocie do
klasy dezynfekuje ręce. Obowiązek dezynfekcji rąk dotyczy uczniów spóźniających się na zajęcia.
14. W czasie zajęć lekcyjnych, gdy uczniowie się nie przemieszczają, nie ma obowiązku zasłaniania ust
i nosa za wyjątkiem sytuacji opisanych w regulaminach i procedurach pracowni przedmiotowych, obiektów
sportowych.
15.Uczniowie zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminów i procedur obowiązujących
w pracowniach przedmiotowych, bibliotece i czytelni szkolnej, szkolnych obiektach sportowych oraz na
zajęciach wychowania fizycznego.
16.Jeżeli uczeń w czasie lekcji poczuje się źle lub zaobserwuje u siebie objawy chorobowe, natychmiast
musi poinformować́ o tym nauczyciela. Nauczyciel postępuje według procedury obowiązującej w szkole.
17.Nauczyciele uczący w poszczególnych salach zobowiązani są do wietrzenia sali po każdej lekcji
i w razie potrzeby w trakcie lekcji.
18.Wprowadza się zakaz przynoszenia przez uczniów z domu innych przedmiotów niż te, które są
niezbędne w nauce w szkole.
19.Uczeń do szkoły może przynieść przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mają znajdować się na
ławce szkolnej ucznia. Uczeń nie może wymieniać się podręcznikami i przyborami z innymi kolegami oraz nie
może ich pożyczać.
20.Uczeń spożywa swoje śniadanie w szkole przestrzegając zasad higieny, nie dzieli się z innymi swoim
śniadaniem i napojem.
21.Uczeń po zakończonych lekcjach udaje się niezwłocznie do przypisanego do numeru sali lekcyjnej
wyjścia, w celu opuszczenia szkoły.
22.W drodze do szkoły i ze szkoły do domu uczeń zobowiązany jest przestrzegać zasad bezpieczeństwa
higienicznego obowiązujących na danym terenie.

