
 

 

 

Regulamin funkcjonowania szkoły w czasie epidemii oraz 

procedury postępowania w XVI Liceum 

Ogólnokształcącym w Szczecinie w związku z zagrożeniem 

KORONAWIRUSEM 

 

 

 

 

 

Przeczytaj uważnie i zastosuj się dla bezpieczeństwa swojego i innych! 

 

ROZDZIAŁ I  

 

CEL PROCEDURY  
1. Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed 

rozprzestrzenieniem się choroby.  

2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania profilaktycznego w związku 

z zachorowaniami z powodu koronawirusa, aby zdrowi uczniowie/ pracownicy szkoły nie 

byli narażeni na niebezpieczeństwo zarażenia się od osoby chorej.  

3. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania w przypadku potwierdzonego 

w XVI Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie zachorowania z powodu koronawirusa.  

http://zs4-wolomin.pl/wp-content/uploads/2020/03/koronawirus.jpg


 

 

4. Sposoby funkcjonowania szkoły (model edukacji) w czasie potwierdzonego przypadku 

zachorowania w szkole lub w związku z wydanymi zaleceniami Organu Prowadzącego 

Szkołą oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

 

 

 

 
 

ROZDZIAŁ II  

Informacje ogólne na temat koronawirusa  
1. Wirus przenosi się:  

 

• bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie 

kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m 

od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że 

osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod 

ciśnieniem),  

• pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty 

i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega 

dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.  

2. Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego w związku z ryzykiem 

zachorowania z powodu koronawirusa (SARS-CoV-2):  

 

I. Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania: osób potencjalnie narażonych w związku z 

powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa LUB  osób ze styczności z zakażonym  

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria 

epidemiologiczne:  

• Kryteria kliniczne  

 

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji 

układu oddechowego:  

– gorączka  

– kaszel  

– duszność  

• Kryteria epidemiologiczne  

 

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała  

co najmniej jedno z następujących kryteriów:  

– podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję 

SARS-CoV-2  



 

 

miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z 

przypadkiem potwierdzonym lub przypadkiem prawdopodobnym) - pracowała lub przebywała 

jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,  

w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2.  

3. Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na 

wszystkie detergenty, w tym mydło, preparaty do dezynfekcji oraz promienie UV. Oznacza to, 

że łatwo go inaktywować prostymi środkami czystości.  

 

 

ROZDZIAŁ III  

 

Organizacja zajęć w szkole 

 

1. Zasady postępowania/zachowania profilaktycznego uczniów 

 

1.1. 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. 

1.2. Uczniów wchodzących do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Należy w tym celu 

skorzystać ze specjalnie przygotowanych urządzeń ze środkiem dezynfekującym. 

1.3. Zaleca się uczniom korzystanie z indywidualnych szafek uczniowskich, w której 

przechowuje swoje rzeczy osobiste, podręczniki i przybory szkolne. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

1.4. Uczniowie nie posiadający szafek uczniowskich korzystają szatni ogólnej, 

wyznaczonych boksów, gdzie pozostawiają odzież wierzchnią. Szatnie są wyznaczone 

dla poszczególnych klas/grup, zamykane na czas pobytu uczniów w szkole. 

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

Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami.  

1.6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. W szkole jest obowiązek noszenia maseczek 

ochronnych podczas przerw międzylekcyjnych oraz w przypadku większych skupisk 

młodzieży szkolnej (szatnie ogólne, szatnie wf),. 

1.7. Uczeń jest obowiązany posiadać środki ochrony osobistej maseczka/rękawiczki 

jednorazowe na wypadek szczególnych okoliczności/zdarzeń na terenie szkoły. 

1.8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

 

2. Zasady postępowania/zachowania profilaktycznego nauczycieli, pracowników 

administracji i obsługi, osób postronnych 

 

2.1. Do placówki przychodzi nauczyciel/pracownik/osoba postronna bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2.2. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły 

należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz 



 

 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust. Podczas przebywania na terenie placówki jest 

obowiązek noszenia maseczek ochronnych. 

2.3. Nauczycieli/pracowników/osoby postronne wchodzące do szkoły obowiązuje 

dezynfekcja rąk. Należy w tym celu skorzystać ze specjalnie przygotowanych urządzeń 

ze środkiem dezynfekującym. 

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

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia 

w wyznaczonym miejscu (izolatka), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 

3. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, sal lekcyjnych, pracowni 

przedmiotowych, obiektów sportowych. 

 

3.1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do 

ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić 

lub dezynfekować. 

3.2. W sali gimnastycznej, pływalni szkolnej, siłowni i sali fitness używany sprzęt sportowy 

oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu 

zajęć oraz w czasie długiej przerwy obiadowej. 

3.3. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 

nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

3.4. Zaleca się w miarę możliwości realizację zajęć wychowania fizycznego na boisku 

szkolnym oraz w okolicznym parku Pomorzańskim. 

3.5. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych/laboratoriach/zajęciach 

komputerowych  należy czyścić lub dezynfekować.  

3.6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

3.7. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni 

ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. 

3.8. W pomieszczeniach biblioteki szkolnej oraz czytelni, czynnej w godzinach 8.00-14.00 

należy umieścić środki do dezynfekcji rąk, umożliwiający łatwy dostęp dla 

korzystających.  Pomieszczenia powinny być wietrzona przynajmniej raz na godzinę. 

Obowiązuje 2 dniowa kwarantanna dla książek i innych materiałów z których korzystają 

uczniowie wypożyczając je z biblioteki szkolnej. 

3.9. Wprowadza się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Osobą odpowiedzialną za koordynację 

działań jest kierownik administracyjny Pani Hanna Jędrasik.  

3.10. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie 

czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak 

aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 



 

 

3.11. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 

3.12. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich 

dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.  

 

 

 

4. Higiena organizacji żywienia i korzystania ze stołówki szkolnej. 

 

4.1. Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia), obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się  zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia pracowników. Powinna być zachowana odpowiednia 

odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m, a jeśli to niemożliwe (np. podczas 

procesu przygotowywania/wydawania posiłków), pracowników obowiązuje stosowanie 

środków ochrony osobistej (maseczek, przyłbic). Szczególną uwagę należy zwrócić na 

utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 

kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

4.2. Wydawanie posiłków/obiadów szkolnych odbywa się ściśle w wyznaczonych 

godzinach. Wprowadza się dodatkową drugą przerwę obiadową. Wydawanie posiłków 

dla poszczególnych grup odbywa się wg ustalonego wcześniej grafiku. Przy 

zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów i poręczy 

krzeseł po każdej grupie.  

4.3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w 

temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeżeli szkoła nie posiada zmywarki, 

wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu 

i wyparzyć. 

4.4. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z 

obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę.  Dania i produkty 

powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.  

 

ROZDZIAŁ IV 

 

PROCEDURY 

I. Procedura postępowania wobec ucznia w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

wirusem Covid-19  

 

1. Nauczyciel, który zaobserwował u ucznia jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada środki ochrony osobistej (maska jednorazowa rękawiczki 



 

 

jednorazowe,  przyłbica). 

2. Nauczyciel przekazuje uczniowi instrukcje, że ma przebywać w wyznaczonym miejscu 

(najlepiej przodem do ściany/okna), założyć maskę jednorazową, zdezynfekować ręce, 

nałożyć jednorazowe rękawiczki. 

3. Nauczyciel kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która  

stosując środki ochrony osobistej zajmie się dzieckiem do przyjazdu rodziców w 

wyznaczonej izolatce. 

4. Dyrektor powiadamia rodziców, nakazuje niezwłocznie odebrać dziecko 

ze szkoły,. 

5. Nauczyciel przekazuje ucznia wyznaczonej osobie (podaje imię, nazwisko, 

obserwowane objawy). 

6. Nauczyciel po powrocie dokładnie myje/dezynfekuje ręce, instruuje pozostałych 

uczniów z klasy aby dokonały tej samej czynności, a także poleca założenie masek 

ochronnych/przyłbic. 

7. Uczniowie wraz z nauczycielem opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie 

wietrzona. 

8. Do szkoły nie są przyjmowane dzieci, które wykazują objawy w momencie przyjścia, 

jak również te, które podlegają jednemu z kryteriów epidemiologicznych. 

9. Rodzic ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19, natomiast Dyrektor Szkoły informuje 

Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną o zaistniałej sytuacji. 

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 

 

II. Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 

u pracownika  

 

 

1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność) 

niezwłocznie nakłada środki ochronny osobistej (maska jednorazowa, rękawiczki 

jednorazowe). 

2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób. 

3. Pracownik kontaktuje się z dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która 

przejmie obowiązki pracownika. 

4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi to podaje zdrowym dzieciom instrukcję, 

aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe. 

5. Otwiera okno. 

6. Osoba wyznaczona przez dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami 

(kaszel, duszność, gorączka). 

7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi to dzieci wraz z osobą 

wyznaczoną przez dyrektora myją dokładnie ręce dezynfekują, opuszczają salę, która 

jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona. 

8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem 

kontaktu z lekarzem i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. 

9. Pracownik ma obowiązek poinformować niezwłocznie dyrektora placówki 

o potwierdzonym zakażeniu wirusem Covid –19, natomiast Dyrektor Szkoły informuje 

Państwową Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną o zaistniałej sytuacji. 

10. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 



 

 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

11. Pracownik z objawami klinicznymi lub który podlega jednemu z kryteriów 

epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy. 

 

III. Procedura komunikacji z rodzicami uczniów  

 

 

1. Rodzice w czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku zapobieganiem  

COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po 

wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem 

rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny 

wynoszący min. 1,5 metra. 

2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i 

wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w pkt.1. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przed portiernią szkoły, zgłasza  

pracownikowi obsługi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane, cel spotkania oraz 

nazwisko nauczyciela. Pracownik obsługi wpisuje do Księgi wejść szkoły. 

4. Pracownik obsługi ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, 

który zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.   

5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub 

funkcjonowania szkoły, rodzic może  kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik 

Librus lub pocztę służbową.. 

6. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować telefonicznie się z dyrektorem – tel. 

91 482 19 06 oraz 606 7165 73 lub drogą mailową dziennika Librus,  lub bezpośrednio 

po spełnieniu wymagań określonych w pkt. 2,3,4. 

7. Możliwy jest kontakt w sytuacjach koniecznych z sekretariatem szkoły:  

tel. 91 482 19 06 

 

Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

Model funkcjonowania szkoły w czasie epidemii SARS-CoV-2 

 

XVI Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie w okresie epidemii Covid-19 może prowadzić 

działalność edukacyjną w trzech modelach: stacjonarnej (tradycyjnej), hybrydowej (model 

mieszany) oraz edukacji zdalnej. Podstawowym modelem funkcjonowania placówki jest 

prowadzenie edukacji stacjonarnej(tradycyjnej) w budynku szkoły. Przejście szkoły na 

pozostałe ewentualne sposoby kształcenia, decyzją Dyrektora Szkoły będzie zależało od: 

 

- sytuacji epidemiologicznej w kraju, powiecie czy gminie 

- pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie o 

zaproponowanym modelu kształcenia 



 

 

- zgodny organu prowadzącego oraz organu nadzorującego szkołę na zaproponowany model 

kształcenia 

 

WARIANT B - Model hybrydowy (mieszany) kształcenia młodzieży w XVI Liceum 

Ogólnokształcącym w Szczecinie w okresie czasowego stacjonarnego ograniczenia 

funkcjonowania placówki będzie mógł odbywać się dwutorowo: 

I MODEL 

Każdy oddział zostanie podzielony proporcjonalnie na dwie grupy. W pierwszym 

tygodniu takiego modelu prowadzenia edukacji, Grupa I uczestniczy w zajęciach 

stacjonarnych natomiast Grupa II uczestniczy w zajęciach kształcenia na odległość. 

Kolejnego tygodnia zajęć następuje zmiana: Grupa I – edukacja na odległość, Grupa II 

edukacja stacjonarna w budynku szkoły. 

Taki model czasowego prowadzenia edukacji spowoduje ograniczenie o połowę liczby 

uczniów w szkole, a co za tym idzie również w klasach. Każdy uczeń będzie miał 

zapewniony odpowiedni dystans społeczny, osobną ławkę szkolną. 

II MODEL 

Kształceniem stacjonarnym zostaną objęte wyłącznie klasy I i III. Klasy II, z racji ilości 

klas (osiem), przejdą na kształcenie zdalne on-line z zachowaniem tygodniowego planu 

zajęć. 

Taki model kształcenia w jeszcze większym stopniu ograniczy liczbę uczniów 

przebywających w szkole. 

 

WARIANT C - Model edukacji zdalnej- kształcenie młodzieży w XVI Liceum 

Ogólnokształcącym w Szczecinie w okresie czasowego stacjonarnego ograniczenia 

funkcjonowania placówki będzie odbywać się głównie poprzez wykorzystanie bezpłatnej 

platformy wideokonferencji MS TEAMS. Lekcje on-line odbywać się będą zgodnie z 

tygodniowym planem lekcji. W placówce każdy uczeń ma założony bezpłatny dostęp do 

pakietu MS OFFICE Edukacja 365. Dodatkowo każdy oddział ma założony Padlet klasowy, na 

którym codziennie do godz. 9.00 zamieszczane są informacje dotyczące tematu zajęć, zakresu 

materiału, informacji wychowawcy, dyrektora szkoły, godzin konsultacji, wydarzeń z życia 

klasy/szkoły. Formą kontaktu szkoły z uczniami/rodzicami pozostaje komunikator dziennika 

Librus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


