
PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i 

pracowników szkoły 

obowiązująca na terenie 

Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku 

od 1 września 2020 r. 

 

 

 

 

Na podstawie przepisów: 

 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), 

2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),\ 

3. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających 

za granicą. 

5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach. 

6. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r. 

7. Statutu Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku oraz analizy 

danych dotyczących aktualnego stanu epidemicznego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.  Postanowienia ogólne 

 

1. Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku wznawia funkcjonowanie 

z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministerstwa 

Edukacji Narodowej. Niniejsze procedury powstały na podstawie wytycznych Głównego Inspektora 

Sanitarnego. Celem procedur jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-

CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. 

 

2. Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii COVID-19 dotyczą 

wszystkich pracowników i uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza  w 

Nasielsku, rodziców uczniów uczęszczających do szkoły oraz osób trzecich. 

 

3. Osoby wchodzące do szkoły zobowiązane są dezynfekcji rąk (płyn znajduje się przy drzwiach 

wejściowych), zakrywania ust i nosa,  zachowywania minimum 1,5 metra odległości od uczniów i 

pracowników szkoły. 

 

4.  Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji. 

 

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

zachowania w przestrzeni publicznej. 

 

6. 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. 

 

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

a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

 

8. Dyrektor szkoły wyznacza dwa wejścia/wyjścia do szkoły: 

 a. główne dla uczniów klas: II C i II LO, 

 b. od strony boiska dla uczniów klas: I LO i II AB. 

 

9. Drzwi do szkoły będą zamknięte. W celu kontaktu z pracownikiem szkoły należy użyć dzwonka 

przy wejściu głównym. Do budynku szkoły osoby trzecie mogą wejść po wcześniejszym uzgodnieniu 

celu wizyty i otrzymaniu zgody. 

 

10. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z kurierem, pracownik 

szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 

m, a także o skorzystaniu ze środków ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub 

przyłbicy. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami. 

 

11. Wprowadza się Rejestr wejść osób trzecich do budynku szkoły. 

 



 II. Organizacja i funkcjonowanie pracy 

 

1. Do szkoły przychodzą uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 

na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

 

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

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

pomieszczeniu od innych osób – w sali nr 4, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 

konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

 

3. Uczniowie  przebywają, w miarę możliwości, w stałych salach i zajmują stałe miejsca. 

 

4. W szkole w przestrzeni wspólnej np. podczas przerw zalecane jest zakrywanie ust i nosa – 

zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli, jeżeli nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego. 

 

5. Podczas zajęć nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przez uczniów i nauczyciela. 

 

6. Jeżeli pogoda na to pozwoli przerwy międzylekcyjne uczniowie mogą spędzać na zewnątrz na 

terenie szkoły. 

 

7. Uczniowie nie przynoszą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

 

8. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze; uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą. 

 

9. Uczniowie korzystają z szatni (równocześnie max. 6 osób, które nie maja szafek obok siebie). 

Obowiązuje następujący sposób korzystania z szatni: wejście od strony głównego wejścia do szkoły, 

wyjście od strony sal klasowych, nie należy przebywać na terenie szatni dłużej niż to konieczne, po 

opuszczeniu szatni należy zdezynfekować ręce i udać się do sali, w której będzie odbywała się 

pierwsza lekcja. Obuwie można zmienić przy wejściu lub w szatni. 

 

10. Uczniowie mogą korzystać z dystrybutora wody po wcześniejszym zdezynfekowaniu rąk oraz 

pod nadzorem pracownika szkoły, zaleca się korzystanie z kubków jednorazowych lub butelek. 

 

11. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się na boisku szkolnym lub w wyznaczonej sali w 

szkole. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

 

12. Sale, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane i dezynfekowane. Biurko nauczyciela 

jest dezynfekowane przed każdą lekcją przez nauczyciela. 

 



13. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, które nie 

mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, z którego są wykonane 

bądź kształt, ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze 

itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

 

III. Rodzice 

 

1. Do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy - bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 

 

2. Nie można puścić dziecka do szkoły dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub 

w izolacji. 

 

3. Rodzice zobowiązani są zapoznać się z zasadami obowiązującymi w szkole w czasie trwania 

epidemii COVID-19. 

 

4. Rodzice zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości kontaktu (numery telefonów, 

adres mailowy do kontaktu przez wiadomość wysłaną poprzez dziennik elektroniczny Vulcan). Rodzic 

jest zobowiązany, by zawsze odbierać telefon ze szkoły, gdy jest to niemożliwe pilnie oddzwonić. 

 

5. Rodzice zobowiązani są do przekazania dyrektorowi lub wychowawcy klasy istotnych 

informacji na temat stanu zdrowia swojego dziecka i do niezwłocznego informowania o każdej ważnej 

zmianie. 

 

6. Należy regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny. Uczeń powinien 

unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem, nie podawać ręki na powitanie, 

wiedzieć jak zasłaniać twarz podczas kichania czy kasłania. 

 

7. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego drzwi do szkoły są zamknięte. Preferuje się kontakt 

pośredni z pracownikami szkoły – telefoniczny, mailowy, przez dziennik Vulcan. 

 

8. Rodzice w razie potrzeby zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa. 

 

IV. Nauczyciele 

 

1. Nauczyciel pracuje wg ustalonego przez dyrektora harmonogramu, realizując zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole. 

 

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej. 

 

3. Nauczyciel dokumentuje prowadzone zajęcia w dzienniku elektronicznym w sposób ustalony 

przez dyrektora szkoły. 

 



4. Nauczyciel wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady 

bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole. 

 

5. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę na konieczność regularnego mycia rąk, 

szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć 

na świeżym powietrzu. 

 

6. W razie wystąpienia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel, za zgodą rodzica, może 

zmierzyć temperaturę w trakcie zajęć. 

  

V. Niepedagogiczni pracownicy szkoły 

 

1. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć 

wszelkich starań, by chronić siebie, uczniów i innych pracowników przed zarażeniem. 

 

2. Maseczki / przyłbice powinny być używane w kontaktach z uczniami z zachowaniem dystansu 

odległości oraz w kontaktach z osobami z zewnątrz. 

 

3. Podczas wykonywania czynności służbowych maseczkę / przyłbicę można zdjąć, nie ma 

obowiązku zakrywania ust i nosa, jeżeli możliwe jest zachowanie bezpiecznej odległości od innych 

osób przebywających na terenie szkoły. 

 

4. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z 

zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do kosza wyposażonego w worek. 

 

5. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku, jak: przyłbice, należy dezynfekować zgodnie z 

zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 

stopni i wyprasować. 

 

6. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach 

mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników w zakresie szerzenia się 

COVID-19. 

 

7. Do obowiązków personelu obsługi należy także: dezynfekowanie powierzchni dotykowych       

– poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach; sprawdzanie poziomu płynów do 

dezynfekcji rąk w pojemnikach umieszczonych przy wejściu do szkoły oraz w użytkowanych salach i 

pomieszczeniach np. łazienki, a także ich bieżące uzupełnianie. 

 

8. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów. 

 



VI. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej 

 

1. Harmonogram pracy biblioteki będzie dostosowany do potrzeb i możliwości szkoły; będzie 

udostępniony na stronie internetowej szkoły. 

 

2. Regulamin pracy biblioteki w czasie trwania pandemii stanowi oddzielny dokument. 

 

3. W bibliotece może przebywać tylko jedna osoba wypożyczająca lub oddająca książki. 

 

 

VII . Wybór formy kształcenia 

 

1. Wyboru formy kształcenia – stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej w zależności od stopnia 

zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Powiatu Nowodworskiego, na terenie którego ma siedzibę 

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, dokonuje dyrektor szkoły po 

zasięgnięciu opinii GIS i organu prowadzącego szkołę. 

 

2. W sytuacji niezaliczenia Powiatu Nowodworskiego do strefy „żółtej” lub „czerwonej” oraz 

niestwierdzenia  w Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku przypadku 

zarażenia wirusem SARS-CoV-2 w szkole funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują 

wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. 

 

3. W przypadku zaliczenia Powiatu Nowodworskiego do strefy „żółtej” dyrektor podejmuje 

decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia: 

1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) – dającej możliwość wprowadzenia zawieszenia  zajęć 

stacjonarnych grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej  szkoły 

lub placówki w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć  stacjonarnych 

oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego), 

2) kształcenia zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony i 

wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 

 

4. W przypadku zaliczenia Powiatu Nowodworskiego do strefy „czerwonej” dyrektor podejmuje 

decyzję o przeprowadzeniu procedury wprowadzenia kształcenia zdalnego – oznaczającego 

zawieszenie zajęć stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na 

odległość (edukacji zdalnej). 

 

5. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 i ust. 4 wymaga uzyskania 

zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego. 

 

6. Przed upływem okresu wprowadzenia form kształcenia, o których mowa w ust. 3 i 4 dyrektor 

może podjąć decyzję o ponownym wprowadzeniu wymienionych form kształcenia na czas określony. 



 

7. W przypadku wprowadzenia w szkole form kształcenia, o których mowa w ust. 3 i 4 dyrektor 

ustala szczegółowe zasady organizacji nauki zdalnej, zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach 

szczególnych. 

 

 

VIII. Procedura postępowania na wypadek podejrzenia COVID – 19 

 

     1. Należy umieścić w widocznym miejscu numery telefonów do: 

 powiatowej stacji sanitarno- epidemiologicznej, 

 oddziału zakaźnego lub obserwacyjno-zakaźnego. 

      

      2. Pracownik szkoły/uczeń ma bezwzględny zakaz przebywania na terenie placówki w przypadku: 

 gdy  występują u niego objawy wskazujące na chorobę zakaźną, 

 jest on w trakcie odbywania obowiązkowej izolacji lub kwarantanny, 

 zamieszkuje  z osobą, która jest poddana obowiązkowej izolacji lub kwarantannie, 

 w ciągu 14 dni miał kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zachorowanie lub 

skierowaną do izolacji. 

 

      3. Postępowanie wobec pracownika lub ucznia szkoły: 

a) Jeśli u ucznia lub pracownika szkoły zaobserwowano objawy takie jak: gorączka, kaszel, duszność i 

problemy z oddychaniem wskazujące na podejrzenie zarażeniem koronawirusem to: 

 

 należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną 

 lub uczeń lub pracownik powinien zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub 

oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania 

medycznego, 

 w przypadku ucznia należy bezzwłocznie powiadomić rodzica/opiekuna prawnego, 

 powiadomić organ prowadzący szkołę. 

 

b) W przypadku, gdy osoba podejrzana o zakażenie wirusem, zostaje skierowana do szpitala celem 

dalszej diagnostyki i wykonania testów na obecność wirusa państwowy, powiatowy inspektor sanitarny 

zawiadamia o tym dyrektora placówki, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki 

profilaktyczne. Jednocześnie dyrektor placówki, mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u 

ucznia lub pracownika, jak najszybciej zgłasza ten fakt do powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej i organowi prowadzącemu szkołę. 

 

      4. Po zabraniu ucznia/pracownika z podejrzeniem zakażenia koronawirusem SARS CoV-2 przez 

 transport, należy: 

 wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywała osoba podejrzana o 

zakażenie– następnie umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt – po dezynfekcji 

może być ponownie używane, 

 wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał uczeń/pracownik, 

 zdezynfekować drogę dojścia ucznia/pracownika do pomieszczenia (poręcze schodów, 

klamki, lady, etc. czyli elementy, których mógł dotykać), 



 ustalić listę osób mających bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie. 

      5. Osoby mające bliski kontakt podejrzanym o zakażenie powinny zostać odsunięte od świadczenia 

 pracy do czasu uzyskania informacji o wyniku testu. 

   6. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik szkoły został skierowany do szpitala z podejrzeniem 

 koronawirusa, dyrektor placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem 

 sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na jeden dzień w celu 

 przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

  

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania. 

 

2. Procedura może być modyfikowana. 

 

3. Pracownicy szkoły zostaną zapoznani z procedurą niezwłocznie po jej podpisaniu. 

 

4. Uczniowie zostaną zapoznani podczas pierwszych zajęć w szkole. 

 

5. Rodzice zostaną zapoznani z procedurą podczas pierwszych zebrań zorganizowanych przez szkołę 

oraz zobowiązani do wypełnienia deklaracji – załącznik nr 2. 

 

6. O wszelkich zmianach w procedurze będą niezwłocznie powiadamiane osoby zainteresowane. 

 

7. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów do: organu prowadzącego, 

kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się 

kontaktować w przypadku stwierdzenia w szkole objawów chorobowych. 

 

 Dyrektor 

Liceum Ogólnokształcącego 

 im. Jarosława Iwaszkiewicza  

w Nasielsku 


