
Procedury bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie  
i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły, 

obowiązujące od 1 września 2020r. na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. 
Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl. 

 
1. Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śl. wznawia 

funkcjonowanie z uwzględnieniem wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 
Ministra Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem procedury jest 
zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym 
chorobę COVID-19. 

2. Do szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub  
w izolacji. Do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi, bez objawów sugerujących zakażenie 
wirusem SARS-CoV-2 ( katar, kaszel, gorączka, duszność, itp.). Alergicy zobowiązani są do 
dostarczenia informacji od rodzica  do wychowawcy klasy o rodzaju alergii i jej objawach, 
co pozwoli wykluczyć podejrzenie zakażenia wirusem.  

3. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia infekcję górnych dróg oddechowych, 
gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w Izolatorium (sala 40), zapewnić odstęp 2m 
oraz powiadomić rodziców lub opiekunów oraz dyrekcję szkoły o konieczności odebrania 
ucznia ze szkoły. 

4. Przy wejściach do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk (wraz z informacją 
o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do szkoły), z którego 
obowiązana jest skorzystać każda osoba wchodząca do budynku.  

5. Uczniowie i wszyscy pracownicy szkoły zobowiązani są do częstego mycia mydłem  
i  dezynfekowania rąk oraz  restrykcyjnego przestrzegania zasad higieny. Wskazane jest, 
aby każdy uczeń  posiadał dodatkowo własny środek dezynfekujący. 

6. Sale, w których odbywają się zajęcia, są porządkowane, wietrzone, dezynfekowane,  
a stoliki ustawione  z zachowaniem możliwego dystansu. 

7. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Obowiązuje zakaz wstępu 
do budynku szkoły dla osób nieupoważnionych. Kontakt  Rodziców i innych osób ze 
szkołą może mieć formę telefoniczną, mailową i/lub przez dziennik elektroniczny, 
załatwianie wszelkich spraw wymagających wejścia do budynku możliwe jest codziennie 
w godzinach 14:30-15:15 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym petenta. 

8. Jeżeli zajdzie konieczność wejścia do szkoły umówionej  osoby z zewnątrz, należy 
zachować dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego: 

 zachowanie 1,5 metrowego dystansu, 
 zakrycie nosa i ust, 
 obowiązkowa dezynfekcja rąk, 
 ograniczone przemieszczanie się po szkole, 
 ograniczony kontakt z pracownikami szkoły. 



9. W szkole  jest obowiązek  zakrywania ust i nosa – zarówno przez uczniów, jak 
i nauczycieli, za pomocą maseczki bądź przyłbicy  w przestrzeniach ogólnodostępnych  
takich jak: korytarze, biblioteka szkolna, sklepik, sekretariat. Po wejściu ucznia do 
gabinetu nie  ma przeszkód, aby korzystać z takiej formy zabezpieczenia, nie jest jednak 
obowiązkowe przebywanie na zajęciach w maseczce czy przyłbicy. 

10. Uczniowie korzystają jedynie z własnych przyborów szkolnych, podręczników itp.  
11. Uczniowie wchodzą do szkoły wszystkimi wejściami do godziny 8:15, później dwa główne 

wejścia do szkoły pozostają zamknięte do godziny 13: 00 celem ograniczenia kontaktów 
osób z zewnątrz. 

12. Zgodnie z rozporządzeniem 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) Dyrektor, za 
zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone 
zdrowie uczniów, bądź  też wprowadzić inne sposoby nauczania wynikające  
z rozporządzenia. 
 

 

"Szlachetne zdrowie, 
Nikt się nie dowie, 
Jako smakujesz, 
Aż się zepsujesz" 

 
       (Jan Kochanowski) 

 

PAMIĘTAJMY, ŻE KAŻDY Z NAS JEST ODPOWIEDZIALNY ZA 
BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE WŁASNE ORAZ OSÓB  ZE 

SWOJEGO OTOCZENIA! 

 
 
 
 
 
 
 

 


