Procedury funkcjonowania w czasie epidemii w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida
w Tychach od 12 października 2020 r.

PROCEDURY FUNKCJONOWANIA W CZASIE EPIDEMII
W II LICEUM. OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. C.K. NORWIDA W TYCHACH W ROKU SZKOLNYM 2020/2021
I.

Szczegółowe wytyczne dotyczące organizacji pracy w II LO w czasie epidemii na podstawie
wytycznych ogólnych GIS, MZ, MEN.

1. Organizacja zajęć w szkole:

▪ 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 lub
w izolacji.

▪ Uczniowie niepełnosprawni mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły uczniowie
oraz ich opiekunowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni
publicznej.

▪ 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 lub w izolacji.

▪ W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z istotnymi
problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy
zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw
międzylekcyjnych)

▪ Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz
instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do budynku szkoły umożliwia się
skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.

▪ Opiekunowie odprowadzający uczniów niepełnosprawnych mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej
szkoły (korytarz na parterze), zachowując zasady:
a) 1 opiekun z uczniem,
b) dystansu od innych uczniów min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa,
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

▪ W szkole ogranicza się przebywanie osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko
osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych
obszarach.

▪ Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia. Szkoła kontaktuje się
w sprawach nagłych telefonicznie z rodzicami uczniów na numery telefonu podane przez rodziców.
Podczas zebrania we wrześniu, rodzice klas II i III aktualizują podane dane.

▪ Szkoła posiada termometr bezdotykowy (co najmniej 1 termometr dla szkoły) i dezynfekuje go po
użyciu w danej grupie. W przypadku posiadania innych termometrów niż termometr bezdotykowy
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konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. Rodzice i pełnoletni uczniowie wyrażają pisemną zgodę
na pomiar temperatury ciała.

▪ 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 (sala nr 7) zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek
transportu).

▪ 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.

▪ Usunięto przedmioty i sprzęty znajdujące się w szkole, których nie można skutecznie umyć, uprać lub
dezynfekować.

▪ Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami
szkolnymi między sobą.

▪ Sale są wietrzone w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć, części wspólne (korytarze)
co najmniej raz na godzinę (podczas zajęć lekcyjnych).

▪ Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie
szkoły, w tym w czasie przerw, (kiedy warunki pogodowe na to pozwalają).

▪ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

▪ Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie
dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami.
W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich przyborów innym,
natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję)
przyborów, rzeczy.

▪ Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają kontakty z uczniami oraz nauczycielami
▪ Wyłączone zostaje źródełko i fontanna wody pitnej
▪ Nauczyciele obowiązkowo zasłaniają usta i nos w przestrzeni wspólnej, w czasie lekcji i innych zajęć z
uczniami, w tym w pokoju nauczycielskim z wyjątkiem spożywania posiłków

▪ Pracownicy administracji oraz obsługi zasłaniają usta i nos w kontakcie z petentami
2. Organizacja pracy w czasie lekcji:
▪

Każdy oddział ma zajęcia w jednej stałej wyznaczonej sali lekcyjnej, z wyjątkiem zajęć
dzielonych na grupy, zajęć międzyoddziałowych, zajęć wychowania fizycznego (sala 1),
informatyki (sala 17) oraz zajęć, na których muszą być wykonywane
ćwiczenia/doświadczenia (fizyka, chemia, biologia), po uzgodnieniu między nauczycielami
i zgłoszeniu w sekretariacie zmiany sali

▪

Uczeń ma stałe miejsce w sali lekcyjnej

▪

W czasie lekcji zalecane jest zasłanianie ust i nosa

▪

W czasie lekcji obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa na czas obowiązywania strefy żółtej
lub czerwonej

▪

Przed i po każdym użyciu przyrządów (np. linijka, kreda, cyrkiel) należy zdezynfekować ręce

▪

Przed i po każdym użyciu klawiatury komputera należy zdezynfekować ręce
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3. Zasady korzystania z szatni:
▪

Uczniowie wchodzą do szatni głównym wejściem z zachowaniem zasad dystansu
społecznego i bezpieczeństwa epidemiologicznego

▪

Czas przebywania w szatni ograniczony jest do niezbędnego minimum

4. Uczniowie uczący się w lewej części budynku wchodzą i wychodzą schodami po lewej stronie przy
wejściu głównym, uczniowie uczący się w prawej części budynku wchodzą schodami po prawej
stronie przy wejściu głównym i wychodzą na teren budynku Organizacja przerw:
▪

Uczniowie przerwy mogą spędzać na korytarzu, w sali lekcyjnej, świetlicy, a w przypadku
dobrej pogody na placu za szkołą

▪

Zaleca się przebywanie uczniów w sali lekcyjnej

▪

Na korytarzach obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązek zasłaniania ust
i nosa

▪

Uczniowie poruszają się po części korytarza przy sali lekcyjnej, w której mają zajęcia,
z wyjątkiem przejścia do toalety, świetlicy, biblioteki, na plac za szkołą

▪

Uczniowie mogą wyjść na korytarz na co drugą przerwę,

▪

Uczniowie mający zajęcia w salach o numerach nieparzystych mogą wyjść na przerwy po
1, 3, 4, 5, 7 lekcji

▪

Uczniowie mający zajęcia w salach o numerach parzystych mogą wyjść na przerwy po 2, 4, 6,
8 lekcji

▪

Sale lekcyjne wietrzone są obowiązkowo w czasie przerw a za wietrzenie odpowiadają
uczniowie dyżurni

▪

Uczniowie mogą spożywać posiłki w salach lekcyjnych

▪

Wyjście na plac szkolny dla uczniów uczących się w lewej części budynku (sale 1, 2, 3, 9, 10,
11 – parter; 12, 24, 23, 22 – I piętro) znajduje się przy sali gimnastycznej, dla uczniów
uczących się w prawej części budynku (sale 7, 8, 4, 5, świetlica czytelnia – parter, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21 – I piętro) znajduje się pośrodku szkoły

▪

Uczniowie uczący się w lewej części budynku przemieszczają się między piętrami schodami
przy sali gimnastycznej, a w prawej stronie budynku schodami przy świetlicy

▪

Nauczyciele dyżurujący pełnią dyżur w ustalonej wcześniej części korytarza (prawej lub
lewej) – gdy dyżuruje dwóch nauczycieli - na parterze lub na piętrze

▪

Nauczyciel dyżurujący pełni dyżur w ustalonym wcześniej korytarzu – gdy dyżuruje jeden
nauczyciel - na parterze lub na piętrze

▪

Nauczyciele w czasie dyżuru wchodzą również do sal lekcyjnych, kontrolując ich wietrzenie

▪

W przypadku dobrej pogody uczniowie mogą wyjść na przerwę na plac za szkołą wyłącznie
pod opieką nauczyciela - dotyczy przerw po lekcjach: 2, 3, 4, 5, 6, 7

▪

W przypadku dobrej pogody wyznacza się dodatkowych nauczycieli dyżurujących na placu za
szkołą

▪

Długość przerw ulega skróceniu do 5 minut, w tym jednej przerwy do 10 minut po 4 lekcji na
czas na czas obowiązywania strefy żółtej lub czerwonej

▪

schodami przy świetlicy
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5. Organizacja pracy i zasady załatwiania spraw w sekretariacie:
▪

W sekretariacie może przebywać jeden petent

▪

W sekretariacie obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego

▪

Godziny przyjęć uczniów: 7.50 – 9.00 i 11.30 – 12.50

▪

Godziny przyjęć petentów 9.00 – 13.00

6. Organizacja pracy i zasady korzystania z biblioteki szkolnej:
▪

W bibliotece szkolnej obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego (dystans
społeczny, obowiązek zasłaniania nosa i ust)

▪

W czytelni może przebywać jednocześnie 8 osób (w tym bibliotekarka)

▪

Przed i po użyciu klawiatury komputera należy zdezynfekować ręce

▪

Zwracane książki i inne materiały podlegają dwudniowej kwarantannie

▪

Książki wydaje wyłącznie bibliotekarka, uczniowie nie mogą przebywać w pomieszczeniach,
w których znajdują się księgozbiory

7. Organizacja pracy i zasady korzystania z gabinetu pielęgniarki środowiska nauczania:
▪

W gabinecie pielęgniarki szkolnej obowiązują zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego
(dystans społeczny, obowiązek zasłaniania nosa i ust)

▪

W gabinecie mogą przebywać maksymalnie 3 osoby (w tym pielęgniarka)

▪

Godziny pracy gabinetu podane są przy drzwiach i na stronie internetowej szkoły

8. Zasady korzystania z sali gimnastycznej i szatni w-f:
▪

Zajęcia wychowania fizycznego przeprowadzane są w miarę możliwości na świeżym
powietrzu

▪

W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem
lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć

▪

W miarę możliwości zajęcia prowadzone są z zachowaniem zasad dystansu społecznego
(ogranicza się wykonywanie ćwiczeń w parach, realizację gier wymagających
bezpośredniego kontaktu)

▪

Wyznaczone zostały dodatkowe pomieszczenia na szatnie w-f

▪

W szatniach w-f obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa (szatnie chłopców)

▪

Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie przychodzą po przerwie (przerwę spędzają
w swoich salach)

9. Zasady korzystania ze świetlicy i sklepiku szkolnego:
▪

W świetlicy w czasie lekcji mogą przebywać uczniowie nieuczestniczący w zajęciach religii,
osoby korzystające z bufetu szkolnego oraz osoby dojeżdżające przed rozpoczęciem i po
zakończeniu zajęć

▪

W świetlicy w czasie przerwy przebywają uczniowie korzystający ze sklepiki szkolnego

▪

Ogólna liczba osób przebywających w świetlicy nie może przekroczyć 20

▪

W świetlicy obowiązują takie same zasady, jak w przypadku zajęć lekcyjnych

▪

Stoliki są dezynfekowane po każdej przerwie przez pracownika prowadzącego sklepik
lub woźnego
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▪

Przed skorzystaniem z automatu z napojami obowiązkowo należy zdezynfekować ręce

10. Zasady realizacji zajęć pozalekcyjnych:
▪

Zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem

▪

W czasie zajęć w sali może przebywać maksymalnie 12 uczniów i uczennic z różnych klas

▪

W przypadku zajęć prowadzonych dla jednego oddziału, w czasie zajęć w wyznaczonej stałej
sali może przebywać cały oddział

▪

W czasie zajęć pozalekcyjnych obowiązują takie same zasady, jak w przypadku zajęć
lekcyjnych

▪

Nauczyciel prowadzi ewidencję obecności uczniów

▪

Zajęcia pozalekcyjne w szkole są zawieszone na czas obowiązywania strefy żółtej lub
czerwonej

11. Zasady organizacji zajęć rewalidacyjnych:
▪

Zajęcia rewalidacyjne odbywają się zgodnie z ustalonym planem

▪

W czasie zajęć rewalidacyjnych obowiązują takie same zasady, jak w przypadku zajęć
lekcyjnych

12. Organizacja wyjść i wycieczek:
▪

Zawiesza się organizację wycieczek szkolnych wielodniowych,

▪

Możliwe jest organizowanie jednodniowych wycieczek naukowych i krajoznawczo turystycznych z zastrzeżeniem, że odbywają się w otwartej przestrzeni, z wykorzystaniem
transportu niepublicznego

▪

Wyjścia możliwe są jedynie w przestrzeni otwartej (np. lodowisko, park, itp.)

▪

Wycieczki wyjścia są zawieszone na czas obowiązywania strefy żółtej lub czerwonej

13. Zalecenia dla uczniów:
▪

Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu

▪

Często myj ręce

▪

Nie dotykaj oczu, ust i nosa

▪

Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie

▪

Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela

▪

Spożywaj swoje jedzenie i picie

▪

Używaj tylko własnych przyborów szkolnych

▪

Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw

▪

Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym
nauczyciela

▪

Przestrzegaj zasad bezpieczeństwa przed i po lekcjach

▪

W miarę możliwości unikaj transportu publicznego w drodze do/ze szkoły. Wybierz rower
lub spacer

14. Zalecenia dla rodziców:
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▪

Nie posyłaj do szkoły chorego dziecka

▪

Przestrzegaj regulaminu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii

▪

Poinformuj szkołę, jeśli domownicy są objęci kwarantanną

▪

Sprawdzaj na bieżąco informacje od dyrektora szkoły i nauczycieli (dziennik elektroniczny, strona
internetowa szkoły)

▪

Zawsze odbieraj telefon ze szkoły. Jeśli nie możesz, pilnie oddzwoń

▪

Przypomnij dziecku o nienoszeniu zbędnych przedmiotów do szkoły

▪

Przypomnij dziecku, że zasady bezpieczeństwa obowiązują przed lekcjami i po nich

II.

III.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
▪

Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Tychach i służb medycznych.

▪

Wyznaczona osoba przeprowadza monitoring codziennych prac porządkowych,
ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń
sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych –
poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

▪

W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.

▪

Dla uczniów i pracowników używających masek lub rękawic jednorazowych, przeznaczone
są pojemniki do ich wyrzucania.

Postępowanie w razie podejrzenia wystąpienia w szkole przypadku SARS COV-2
W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia na terenie szkoły lub
placówki, dyrektor lub wskazany pracownik odizolowuje ucznia w wyznaczonym wcześniej do tego
pomieszczeniu (sala nr 7), a następnie poinformuje o tym fakcie rodziców, którzy muszą odebrać
dziecko ze szkoły. Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinni zasięgnąć porady lekarskiej.
Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 (infekcja górnych dróg oddechowych,
wysoka gorączka, kaszel), dyrekcja powiadamia mailowo o tym fakcie Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Tychach i postępuje według jej dalszych zaleceń.
W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów
infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej
opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie
należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz
zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do
indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną
w Tychach.

IV.

Postępowanie w razie wystąpienia w szkole przypadku SARS COV-2
Jeśli wynik testu dziecka będzie pozytywny, będzie wszczynane dochodzenie epidemiczne, którego
celem jest ustalenie kręgu osób potencjalnie narażonych. Dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń
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inspektora sanitarnego. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę,
a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały, mogą być
poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować, np. uczyć się, przebywać
w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan swojego zdrowia, np. poprzez pomiar
temperatury ciała.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV-2 na terenie szkoły należy stosować się do
zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
V.

Zasady funkcjonowania szkoły w przypadku włączenia miasta, w którym znajduje się szkoła
do strefy żółtej lub czerwonej
Zasady zawarte są w Strategii Przygotowania i Zarządzania Szkołą w czasie obecnym i na wypadek
wystąpienia pandemii COVID-19 w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi
im. C.K. Norwida w Tychach w roku szkolnym 2020/2021.

