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Procedura bezpieczeństwa i postępowania  w trakcie zajęć szkolnych i egzaminów  

(egz. końcowe, poprawkowe, komisyjne, maturalne)  

obowiązująca w Liceum Ogólnokształcącym,   Liceum Sztuk Plastycznych i Ogólnokształcącej Szkole Sztuk 

Pięknych  ANIMATOR w związku ze stanem pandemii COVID-19 

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 910 i 1378) oraz w oparciu o przepisy: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r.  

Nr 6 poz. 69 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1389); 

 Rozporządzenie MENiS z dnia31 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1166 i 1386) 

 wytyczne dla przedszkoli i szkół wskazane przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01.09.2020 r. 

I 

1. Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania. 

2. Powyższa procedura obowiązują do odwołania.  

3. Wszelkie zmiany w powyższej procedurze mogą być wprowadzone w trybie nagłym. 

4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w 

okresie ograniczonego funkcjonowania Szkoły obowiązuje specjalna procedura bezpieczeństwa. 

 za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole, odpowiada dyrektor 

szkoły; 

 w szkole stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra 

Edukacji Narodowej; 

 szkoła pracuje w godzinach od 7.15 do 17.00, z zaznaczeniem, że czas ten może ulec zmianie.. 

 

II 
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1. Dyrektor dostosowuje regulaminy i procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego 

reżimu sanitarnego. 

2. Dyrektor placówki współpracuje z organem prowadzącym w zakresie realizowania wytycznych Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego, Ministra Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej oraz Organem Prowadzącym. 

3. Organizuje pracę pracowników szkoły na okres wzmożonego reżimu sanitarnego  

w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.  

4. Zapewnia pomieszczenie do izolacji w razie pojawienia się podejrzenia zachorowania ucznia lub 

pracownika.  

5. Wyposaża pomieszczenie do izolacji w zestaw ochronny, w skład, którego wchodzi:  

przyłbica, fartuch ochronny, maski medyczne, rękawiczki jednorazowe. 

6. Zapewnia środki ochrony osobistej dla pracowników oraz środki higieniczne do dezynfekcji rąk i 

powierzchni blatów ławek itp. sprzętów szkolnych. 

7. W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zapewnia dostęp do mydła i wody.  

III. 

1. Do obowiązków rodziców należy 

 nieprzyprowadzanie dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji; wysyłania 

do szkoły tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych. 

 zapewnienie dziecku  indywidualnej osłony ust i nosa przy wejściu na teren szkoły /uczniowie są 

zobowiązani przebywać w pomieszczeniach wspólnych (korytarze, toalety) mając zasłonięte usta i 

nos. 

IV 

1. Podejrzanym o zakażenie korona-wirusem może być uczeń, uczennica  i pracownik szkoły, u którego 

występują objawy ze strony układu oddechowego - suchy kaszel, ból mięśni, problemy z oddychaniem z 

towarzyszącą gorączką powyżej 380C. U dzieci objawy zakażenia mogą przejawiać się łagodną chorobą 

układu oddechowego.  

2. W celu uchronienia innych uczniów i pracowników przed zakażeniem osoby podejrzane o zakażenie 

COVID-19 powinny być izolowane w wyznaczonym i odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu.  

3. Uczniowie i osoby dorosłe, które źle się poczują poddawane są kwalifikacji do dalszego postępowania, 

w zależności od objawów po kontakcie ze służbami sanitarnymi. 

4. W przypadku podejrzenia zakażeniem COVID-19 ucznia lub pracownika szkoły do dyspozycji 

nauczycieli i pracowników w sekretariacie i na tablicach ogłoszeń znajdują się numery telefonów do 

stacji sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych. 
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5. Do przestrzegania procedury zobowiązani są: 

 dyrektor szkoły, 

 wszyscy pracownicy szkoły, 

 rodzice/opiekunowie uczniów uczęszczających do szkoły. 

I. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia korona-wirusem dotyczy nauczyciela lub innego pracownika 

szkoły: 

1. Osoba dorosła, która podczas pobytu w szkole zaobserwuje co najmniej jeden z objawów mogących 

świadczyć o zakażeniu korona-wirusem powinna: 

 osłonić usta i nos maseczka ochronną, która stanowi pierwszą barierę ochronną dla otoczenia,  

 jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z najbliższą stacją sanitarno-epidemiologiczną   

 do czasu otrzymania pomocy odizolować się od uczniów i innych osób pracujących w szkole, 

 powiadomić dyrektora szkoły o swoim podejrzeniu i podjętych działaniach 

 lub powiadomić dyrektora o swoim podejrzeniu i bezzwłocznie zgłosić się do szpitala z 

oddziałem zakaźnym, unikając transportu publicznego. Jeśli osoba ta nie posiada własnego 

transportu, stacja sanitarno-epidemiologiczna ma możliwość wysłania karetki.  

2. Dalszy tryb postępowania medycznego określi stacja lub szpital. 

3. 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 szkoły, a następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki 

profilaktyczne. 

4. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u pracownika zgłasza ten fakt jak 

najszybciej do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz organu prowadzącego szkołę. 

5. W przypadku, gdy osobą podejrzaną o zakażenie jest nauczyciel, opiekę nad oddziałem przejmuje inna 

osoba wskazana przez dyrektora np. pedagog lub psycholog. 

6. W przypadku nieobecności nauczyciela z powodu choroby lub kwarantanny opiekę nad oddziałem 

przejmuje inny nauczyciel. 

II. W sytuacji, gdy podejrzenie zakażenia korona-wirusem dotyczy ucznia:  

1. Nauczyciel opiekujący się oddziałem natychmiast powiadamia dyrektora szkoły o złym samopoczuciu 

ucznia i występujących objawach. 

2. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły i kieruje go do oddziału, w którym przebywa uczeń. 
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3. Osoba wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do wyznaczonego pomieszczenia 

zapewniającego izolację. 

4. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę i bezpieczeństwo.  

5. Dyrektor szkoły:  

 w przypadku niejednoznacznych, grypopodobnych objawów kontaktuje się z placówką POZ, by 

uzyskać poradę w sprawie dalszego postępowania, 

 w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologicznej 

powiadamiając o zaobserwowanych objawach u ucznia będącego pod opieką szkoły. Pracownik 

stacji na podstawie wywiadu rekomenduje sposób postępowania. 

 w przypadku nasilających się objawów dyrektor dzwoni pod numer alarmowy 112.  

 W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *. 

       * Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 

podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 

wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl  odnoszących się do osób, które 

miały kontakt z zakażonym. 

6. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu ucznia i występujących objawach oraz 

informuje o podjętych działaniach. 

7. Po przyjeździe rodziców/opiekunów do szkoły opiekę nad uczniem przejmują rodzice/opiekunowie i 

postępując zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej:  

 zawożą ucznia do szpitala z oddziałem zakaźnym, jeśli gorączka powyżej 38 0C z kaszel czy 

duszność wymagają konsultacji w szpitalu zakaźnym,   

 w przypadku niejednoznacznych objawów zabierają ucznia do domu, kontrolują stan jego zdrowia 

obserwując ucznia, mierzą mu regularnie temperaturę. Kiedy pojawiają się objawy właściwe dla 

zakażenia korona-wirusem ponownie, bezzwłocznie kontaktują się z sanepidem, informując, jakie 

objawy zaobserwowali i od kiedy one występują (może być konieczna będzie izolacja w szpitalu i 

przeprowadzenie diagnostyki w kierunku korona-wirusa).  

9. W sytuacji podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej u ucznia lub pracownika zalecany okres 

izolacji wskazuje lekarz. Rodzice/opiekunowie ucznia lub pracownik szkoły mają obowiązek, zgodnie z 

przepisami ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zastosowania 

się do wydanych nakazów i wskazań leczniczych. 

10. Pracownicy szkoły i rodzice sprawujący pieczę nad chorym lub podejrzanym o chorobę zakaźną 

uczniem zobowiązani są do szczególnego sposobu postępowania zapobiegającego szerzeniu się 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://gis.gov.pl/
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zachorowań na COVID-19. Za nieprzestrzeganie wskazań leczniczych i wypełnienie określonych 

przepisami obowiązków ponoszą osobiście odpowiedzialność. Niedopełnienie ich jest wykroczeniem 

podlegającym karze grzywny albo karze nagany. 

11. W przypadku, gdy uczeń został skierowany do szpitala celem dalszej diagnostyki i wykonania testów na 

obecność wirusa państwowy powiatowy inspektor sanitarny zawiadamia o tym dyrektora szkoły, a 

następnie w porozumieniu podejmują dalsze kroki profilaktyczne.  

12. Dyrektor szkoły mając wiedzę o podejrzeniu przypadku zakażenia u ucznia zgłasza ten fakt do 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. 

13. Dyrektor szkoły informuje organ prowadzący, w ustalony sposób, o sytuacji oraz wspólnie z wójtem 

(burmistrzem, prezydentem miasta) może podjąć decyzję o konieczności usunięcia i 

unieszkodliwienia zanieczyszczenia biologicznego w sprawie. Dekontaminacja (dezynfekcja wysokiego 

poziomu) pomieszczeń i przedmiotów przeprowadzana jest w porozumieniu z właściwym 

państwowym inspektorem sanitarnym i wymaga zamknięcia szkoły na jeden dzień.    

14. Decyzja w sprawie osób (uczniów, pracowników), które miały bliski kontakt z podejrzanym o zakażenie 

uczniem lub pracownikiem szkoły powinna zostać podjęta w kontakcie ze służbami sanitarnymi, 

pracownikami oraz rodzicami/opiekunami uczniów uczęszczających do szkoły. 

A. Zasady bezpieczeństwa w trakcie zajęć szkolnych i egzaminów (egz. końcowe, poprawkowe, 

komisyjne maturalne) obowiązujące w Liceum Ogólnokształcącym,   Liceum Sztuk Plastycznych i 

Ogólnokształcącej Szkole Sztuk Pięknych  ANIMATOR w związku ze stanem pandemii SARS-CoV-2 

1. Przed powrotem do regularnych zajęć w szkole zajęć wypełnienie załącznika nr 1 przez rodzica  lub 

opiekuna odpowiedzialnego za ucznia. 

2. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele oraz inne osoby zatrudnione w szkole są zobowiązane do 

przestrzegania przepisów dotyczących walki z korona-wirusem i ochrony zdrowia. 

3. Wszystkie osoby przebywające w szkole są zobowiązane do noszenia maseczek zakrywających nos i usta 

4. Ze względów higienicznych i bakteriologicznych uczniowie powinni posiadać własną maseczkę, 

przyłbicę lub chustkę czy szalik (zabezpieczenie ust i nosa) na zmianę. 

5. Ze względów higienicznych i bakteriologicznych uczniowie zobowiązani są do noszenia maseczki, 

przyłbicy lub chustkę czy szalik (zabezpieczenie ust i nosa) w czasie przerw między zajęciami 

poruszając się po korytarzach budynku szkoły, a na zajęciach jest zalecane. 

6. Ze względów higienicznych i bakteriologicznych uczniowie powinni posiadać własną maseczkę, 

przyłbicę lub chustkę czy szalik (zabezpieczenie ust i nosa) na zmianę. 

7. Płyny do dezynfekcji i ręczniki papierowe wystawione są w widocznych miejscach na korytarzach 

szkoły. 

8. Wszystkie zużyte środki ochrony należy wrzucać do odpowiednio do tego przeznaczonych pojemników. 

9. Osoby z podwyższoną temperaturą nie będą wpuszczane do szkoły. Ta sama procedura obowiązuje w 

przypadku kaszlu i kataru. 
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10. Przy powitaniu nie podaje się ręki i nie zbliża się do drugiej osoby. 

11. Stoliki, krzesła i inne powierzchnie dotykowe są odkażane środkiem dezynfekującymi oraz lampą UV-C. 

12. Każdym pomieszczeniu lekcyjnym znajdują się w środki do ochrony i dezynfekcji do użycia w razie 

potrzeby. 

13. Podczas zajęć uczniowie używają własnych długopisów i pomocy naukowych (kalkulator, przyrządy 

geometryczne itp.). Nie dopuszczalne jest pożyczanie przyborów do pisania, malowania itp. innym 

uczniom.  

14. Procedura przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach i 

korytarzach szkolnych, bibliotece szkolnej, przy szafkach w szatni uwzględniając zasady: 4m2 na osobę, 

2m dystansu społecznego pomiędzy osobami i 1,5 m odstępu pomiędzy stolikami w salach podczas 

zajęć, W związku z tym uczniowie siedzą pojedynczo przy odpowiednio oddalonych stolikach.  

15. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników, zeszytów i innych niezbędnych w szkole 

przedmiotów. 

16. Zaleca się częste i dokładne mycie rąk. 

17. Należy unikać dotykania twarzy, a zwłaszcza okolic ust, nosa i oczu. 

18. Systematycznie wietrzyć pomieszczenia (kilkukrotnie w ciągu dnia). 

19. Szczególnym  nadzorem w zakresie dezynfekcji objęte jest pomieszczenie przeznaczone do izolowania 

uczniów i osób, które uskarżają się na złe samopoczucie oraz biblioteka szkolna. 

20. Przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, w tym sali gimnastycznej, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, 

ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników, 

używany sprzęt sportowy 

21. Dyrektor szkoły ustala harmonogram czynności wykonywanych przez pracowników obsługi, które są 

związane z utrzymaniem czystości , w tym dezynfekcja powierzchni dotykowych. 

22. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe są czyszczone lub dezynfekowane.  

23. W czasie dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów przestrzegane są zalecenia producenta znajdujące się 

na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie i nauczyciele nie byli 

narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

B. Zasady poruszania się w budynku szkolnym na okres konsultacji 

1. W drzwiach wejściowych do budynku i sal lekcyjnych należy zachowywać bezpieczne odstępy. 

2. Poruszanie się klatką schodową z prawej strony portierni – kierunek: do góry  

3. Poruszanie się klatką schodową z lewej strony portierni – kierunek: w dół  
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4. Przerwach między zajęciami ustala prowadzący, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż po 45 min. 

5. Nauczyciel prowadzący zajęcia stara się ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami. 

6. Grupy nie mogą się ze sobą spotykać. 

7. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.  

8. Przestrzegać zasadę bezpiecznego korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu zajęć. 

9. Zajęcia dla grup odbywają się w stałych salach. 

10. Uczniowie powinni zachować odstępy bezpieczne (1,5-2m) od innych w czasie zajęć i przerw 

między zajęciami. 

11. Do toalety uczniowie wychodzą pojedynczo. 

12. Przestrzegamy ustalonych zasad bezpiecznego zachowania się w klasie, na korytarzu, w sali 

gimnastycznej i na boisku szkolnym. 

13.  Wszelkie niepokojące sytuacje zgłaszamy nauczycielowi lub personelowi szkoły. 

 

Załącznik nr 1 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


