Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii
obowiązujące w XVIII Liceum Ogólnokształcącym im. Józefa Wybickiego
w Szczecinie od 1 września 2020 r.

NAUCZANIE TRADYCYJNE
I.

Organizacja zajęć.

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 lub w izolacji.
2.
W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3.

Wszyscy wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk.

4.
W budynku, w przestrzeni otwartej (poza salami lekcyjnymi) obowiązuje zakrywanie
ust i nosa za pomocą maseczki lub przyłbicy. Obowiązek ten nie dotyczy boiska i ogrodu
szkolnego przy zachowaniu dystansu między uczniami.
5.
Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ogranicza się do niezbędnego minimum
(obowiązuje je 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. Wszelkie sprawy powinny być w pierwszej
kolejności załatwiane przez rodziców telefonicznie lub internetowo. Na spotkanie z
nauczycielem, wychowawcą, pedagogiem czy dyrektorem należy umówić się telefonicznie –
indywidualne spotkania będą możliwe w wyznaczonej do tego celu sali w piwnicy szkoły
(022 lub 013). Wszelkie zaświadczenia z sekretariatu odbierają uczniowie.
6.
Wychowawcy klas uaktualniają dane kontaktowe z opiekunami ucznia w ciągu trzech
pierwszych dni nauki, umożliwiające szybką i
skuteczną komunikację (telefon,
komunikator)
7.
Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w
sali 110 i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia
ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Uczniowi należy zapewnić opiekę
nauczyciela lub innego pracownika szkoły.
8.
Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych,
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie
dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń
wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
9.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
10. W czasie przerw uczniowie powinni unikać zgromadzeń zarówno na korytarzach
szkolnych czy toaletach, z których korzystają sprawnie. W celu uniknięcia zagęszczenia w

łazienkach należy umożliwić uczniom korzystanie z nich także w czasie lekcji (w
uzasadnionych wypadkach z wyłączeniem sprawdzianów).
11. Dyrektor szkoły może zmienić harmonogram przerw dla pewnej grupy uczniów.
Zmiany takie będą dotyczyły zajęć odbywających się w blokach dwugodzinnych. Uczniowie
mogą podczas przerwy przebywać w sali lekcyjnej lub w piwnicy korzystając z usług
sklepiku, rekomenduje się jednak spędzanie przerw na powietrzu z zachowaniem dystansu
społecznego. Należy unikać przebywania na korytarzach szkolnych.
12. 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.
13. Uczniowie danego zespołu klasowego mają zajęcia w przypisanej do klasy sali
lekcyjnej, z wyjątkiem informatyki, języków obcych, wychowania fizycznego i zajęć
teatralnych/artystycznych.
14. Na zajęciach międzyoddziałowych, w których łączeni są uczniowie dwóch klas,
nauczyciel prowadzący przypisuje konkretne rzędy ławek danej klasie.
15.

Każdy z uczniów ma przypisaną jedną i tę samą ławkę w ciągu całego dnia nauki.

16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
17. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w
szczególności z niepełnosprawnościami.
18. W każdej sali znajduje się płyn dezynfekujący. Nauczyciel po zakończonej lekcji
pozostawia zdezynfekowane biurko.
19. Po każdej godzinie zajęć z informatyki pracownik obsługi obowiązkowo dezynfekuje
wszystkie stanowiska komputerowe, a po każdej grupie w sali językowej ławki uczniowskie.
Biurko dezynfekuje nauczyciel.
20. Drzwi do klasy lekcyjnej otwiera i zamyka nauczyciel, w czasie przerwy drzwi
pozostają otwarte.
21. W miarę możliwości ławka znajdująca się bezpośrednio przy biurku nauczyciela
pozostaje pusta. Uczniowie nie gromadzą się przy biurku nauczyciela.
22. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się tylko na świeżym powietrzu. W jednej
szatni mogą przebywać tylko uczniowie jednej klasy (zakaz mieszania grup). W razie
niepogody lekcje odbywają się w salach lekcyjnych przynależnych do danej klasy i mogą
mieć charakter teoretyczny. Tylko jedna grupa uczniów z tej samej klasy może wówczas
mieć lekcje w sali gimnastycznej. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz
podłoga powinny zostać umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a
w miarę możliwości po każdych zajęciach.
23. Klasy sportowe mogą ćwiczyć w sali gimnastycznej z zachowaniem koniecznych
wymogów bezpieczeństwa sanitarnego.
24. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć
należy czyścić lub dezynfekować.

25. Nauczycieli wychowania fizycznego obowiązuje dostosowanie form realizacji
podstawy programowej do wymogów epidemii.
26. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
27. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
28. W pierwszym okresie nauki nie funkcjonują szafki szkolne oraz szatnie. Okrycia
wierzchnie zabierane są do wyznaczonej danej klasie sali lekcyjnej.
29. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
z uczniami oraz nauczycielami.
30.

Podczas zajęć pozalekcyjnych stosuje się zasady obowiązujące w czasie lekcji.

31. W bibliotece mogą przebywać wyłącznie uczniowie wypożyczający lub zwracający
książki, zasłaniając usta i nos. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki opracowuje
i podaje do publicznej wiadomości ( wywieszając na drzwiach) nauczyciel bibliotekarz.
32. Pedagog
szkolny
opracuje
procedury
organizowania
pomocy psychologiczno – pedagogicznej w okresie pandemii.

i

udzielania

33. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej opracowuje pielęgniarka
szkolna, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.
34. Na czas zagrożenia epidemicznego wyłącza się z użytkowania źródełko wody pitnej
znajdujące się na parterze.
35. Szkoła w okresie pandemii nie organizuje wycieczek szkolnych, wyjazdów
integracyjnych, wyjść do kina czy teatru. Ograniczone zo staną również uroczystości
szkolne.
36. Wychowawcy powiadamiają rodziców o obowiązujących procedurach i możliwościach
zmiany planu czy formy kształcenia. Procedury zostaną umieszczone także na stronie
internetowej szkoły w zakładce Dokumenty.
37. Po zakończonych lekcjach zarówno uczniowie jak i nauczyciele bez zbędnej zwłoki
opuszczają budynek szkoły.
38. Na wypadek kwarantanny osób na stanowiskach kierowniczych dyrektor szkoły
wyznaczy zastępczy zespół zarządzający.
39. Wszyscy nauczyciele pracujących w innych jednostkach oświatowych zobowiązani są
do powiadomienia o tym fakcie dyrektora oraz do szczególnego stosowania wszelkich
procedur i dbania o higienę. O wszelkich przypadkach zachorowań i kwarantanny w tych
placówkach oświatowych nauczyciel musi niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły.

II.

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1.
Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają
obowiązek dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych oraz zakrywania
ust i nosa. Przy wejściu do szkoły osobom trzecim zostanie zmierzona temperatura ciała.
Osoby te mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych strefach.
2.

Rekomenduje się wcześniejsze, telefoniczne umawianie się rodziców na wizytę.

3.
Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza
i po skorzystaniu z toalety.
4.
Kierownik administracyjny zobowiązany jest do monitoringu codziennych prac
porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, szatni,
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.
5.
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.
6.
W pomieszczeniach sanitarno- higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje
dezynfekcji.
7.
Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich
dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. Personel obsługi dezynfekuje łazienki po
każdej przerwie.
8.
Przy wejściu do szkoły znajduje się pojemnik na odpady mieszane, do którego
uczniowie, pracownicy i osoby trzecie mogą wyrzucać środki ochrony osobistej
(np. maseczki, przyłbice, rękawiczki)
III.

Sklepik szkolny

1.
Prowadzący sklepik szkolny zobowiązany jest do utrzymania wysokiej higieny
stanowiska pracy, opakowań produktów, sprzętu, naczyń stołowych oraz sztućców, a także
higieny osobistej.
2.
Spożywanie
dań gotowych powinno odbywać się przy stołach w piwnicy
zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie
epidemii. Konieczne jest czyszczenie przez pracownika sklepiku blatów stołów i poręczy
krzeseł po każdej przerwie śródlekcyjnej.
3.
Dopuszcza się spożywanie w czasie przerw zakupionych przez młodzież posiłków
w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

IV.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły.

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 lub w izolacji.
2.
W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych osoba zostanie izolowana
w sali 110, jednocześnie dyrektor placówki powiadamia powiatową inspekcję sanitarną.
3.
Pracownicy szkoły zostali 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.
4.
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.
5.
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
Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
6.
W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
7.
Dyrektor szkoły lub inna wyznaczona przez niego osoba ustala listę osób
przebywających w tym samym czasie w miejscach, w których przebywała osoba
podejrzana o zakażenie i stosuje się do zaleceń wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego

NAUCZANIE HYBRYDOWE.
1.
W sytuacji wykrycia przypadku zarażenia COVID 19 w szkole, dyrektor w
porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-epidemiologiczną może podjąć decyzję o
mieszanej ( hybrydowej) formie nauczania.
2.

W zależności od sytuacji nauczanie hybrydowe może przyjąć formę:
a. tygodniowej wymiany klas – część oddziałów pracuje zdalnie, część w szkole
b. tygodniowej wymiany części klas - połowa uczniów wszystkich oddziałów pracuje
zdalnie, część w szkole

3.

W razie konieczności wprowadzenia nauczania hybrydowego, szczegółowe zasady
zostaną określone Zarządzeniem dyrektora.

NAUCZANIE ZDALNE.
1.

W sytuacji rozprzestrzeniania się
zarażenia COVID 19 w szkole, dyrektor
w porozumieniu z Powiatową Stacją Sanitarno-epidemiologiczną może podjąć
decyzję o zdalnej formie nauczania.

2.

W razie konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego , szczegółowe zasady i okres
jego obowiązywania zostaną określone Zarządzeniem dyrektora.

Uprasza się rodziców o wyposażenie dzieci w sprzęt niezbędny do nauczania zdalnego.
Wychowawcy przeprowadzą w pierwszych tygodniach nauki szczegółowy wywiad z uczniami
i rodzicami dotyczący sprzętu i dostępu do Internetu.

