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Liceum Ogólnokształcące  
Sióstr Urszulanek UR  
We Wrocławiu  

 
Zarządzenie nr 1/2020/2021 dyrektora szkoły z dnia 27 sierpnia 2020r. 

w sprawie sposobu funkcjonowania szkoły w czasie epidemii  
 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe 
(Dz. U. z 2020r. poz. 910) zarządzam: 

 

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA SZKOŁY W CZASIE EPIDEMII 

Regulamin został opracowany na podstawie zaleceń Głównego Inspektora 
Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej 

 

I. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

1. W okresie pandemii, w zależności od sytuacji wystąpienia zakażenia na danym 
terenie, możliwe są trzy warianty kształcenia:  
WARIANT A - tradycyjna forma kształcenia 
WARIANT B - mieszana forma kształcenia  
WARIANT C - kształcenie zdalne 
 

2. 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. 

3. W drodze do szkoły i ze szkoły do domu uczniowie powinni przestrzegać 
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni zdezynfekować ręce.  

5. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

6. Ograniczone zostaje do niezbędnego minimum przebywanie na terenie szkoły 
osób z zewnątrz. Osoby z zewnątrz powinny być wcześniej umówione 
telefonicznie lub drogą elektroniczną oraz przebywając na terenie szkoły powinny 
mieć zasłonięte usta i nos. Pracownik portierni prowadzi ewidencję osób  
z zewnątrz (nie będących uczniami, pracownikami i mieszkańcami budynku) 
wchodzących do szkoły.  

7. Interesanci z zewnątrz kierowani są do sekretariatu tylko w trakcie trwania 
lekcji, nie w czasie kiedy uczniowie mają przerwę.  
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8. Rodzice ucznia mogą komunikować się ze szkołą telefonicznie, poprzez pocztę 
elektroniczną oraz za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. 

9. Termometr bezdotykowy znajduje się w gabinecie pielęgniarki szkolnej.  
W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy 
konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu. 

10. 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 (gabinet pielęgniarki szkolnej  
w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, pokój przyjęć, niewykorzystywany do 
zajęć gabinet lekcyjny lub inne wskazane miejsce) i niezwłocznie powiadomić 
rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny 
środek transportu). 

11. Osoby wykazujące objawy choroby zakaźnej, w tym w szczególności kaszel  
w połączeniu z gorączką (temperatura 38oC lub wyższa), powinny założyć 
maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób. Nie mogą one prowadzić 
zajęć lub uczestniczyć w lekcjach.  

12. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi, powinni 
spożywać własne jedzenie i picie. 

13. Zaleca się rezygnację z podawania ręki na powitanie.  

14. Należy wietrzyć sale i korytarze co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, 
a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

15. Zakrywanie ust i nosa zalecane jest w czasie przerw międzylekcyjnych na 
korytarzach i klatkach schodowych, w szatniach, w czasie apeli oraz innych 
spotkań, podczas których utrudnione jest zachowanie odpowiedniego dystansu.  
Osoby, które prowadzą modlitwę na apelu albo zabierają głos na różnych 
spotkaniach nie muszą zakrywać ust i nosa.  
  
16. Zakrywanie ust i nosa nie obowiązuje w salach lekcyjnych.    

17. W szatni nie można przebywać dłużej niż jest to konieczne aby się przebrać. 

18. Apele będą się odbywały o godz. 7.50 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki 
z podziałem na grupy w sali gimnastycznej i w auli szkolnej. Pierwsza grupa to 
klasy: IA, IB, IC, IIA, IIB, IIC i druga grupa to klasy: IID, IIE, IIIA, IIIB, IIIC.   

19. Zaleca się pobyt uczniów w czasie przerw na świeżym powietrzu na terenie 
szkoły (wirydarz przy sali gimnastycznej i wirydarz przy gabinecie chemicznym).  

20. W czasie tradycyjnej formy kształcenia zajęcia pozalekcyjne realizowane 
będą z uwzględnieniem zasad dotyczących organizacji zajęć lekcyjnych.  
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21. W razie konieczności kształcenia zdalnego realizowane będą tylko zajęcia 
obowiązkowe zgodnie z planem lekcyjnym.   

22. Można organizować wyjścia grupowe lub wycieczki integracyjne,  
z zachowaniem środków ostrożności. 

23. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej 
powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

II. ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

1. Podczas realizacji zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  
2. W czasie zajęć na basenie, w wodzie może przebywać maksymalnie 4 uczniów 
na jednym torze.  

3. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 

4. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze, rakietki, itp.) wykorzystywane 
podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować. 

5. W celu uniknięcia zatłoczenia w szatni, zajęcia wychowania fizycznego 
powinny zaczynać się 5 minut po dzwonku oraz powinny kończyć się 5 minut 
przed dzwonkiem.  
 

III. BIBLIOTEKA SZKOLNA 
1. Przy wejściu do biblioteki należy zadbać o dezynfekowanie rąk. 
 
2. Wypożyczone książki, po zwrocie do biblioteki, powinny odbyć 2 dni 
kwarantanny.  
              

IV. CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ  
I POWIERZCHNI   

1. Należy utrzymywać w czystości sale lekcyjne, pomieszczenia sanitarno-
higieniczne, ciągi komunikacyjne, dezynfekować powierzchnie dotykowe – 
poręcze, klamki, powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach lekcyjnych  
i w miejscach spożywania posiłków, klawiatury, włączniki.  

2. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym 
ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. W każdej łazience 
powinien być grafik z informacją o godzinie ostatniej dezynfekcji lub 
czyszczenia.  
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V. STOŁÓWKA SZKOLNA 

1. Przy organizacji żywienia w szkole szczególną uwagę należy zwrócić na 
utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu 
kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny osobistej. 

2. Wielorazowe naczynia i sztućce należy umyć w gorącej wodzie  
z dodatkiem detergentu i wyparzyć. 

3. Zaleca się usunięcie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, 
serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie ich bezpośrednio przez obsługę.  
W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane 
przez osobę do tego wyznaczoną/obsługę stołówki. 

4. Posiłki na stołówce będą tylko dla mieszkanek internatu. Nie będzie 
możliwości wykupowania obiadów oraz nie będzie herbaty w czasie przerwy 
śniadaniowej - do odwołania.  

5. Uczniowie mogą spożyć drugie śniadanie na przerwie śniadaniowej w stołówce 
szkolnej, w śniadaniówce lub na wirydarzu szkolnym na świeżym powietrzu.  

6. W czasie przerwy obiadowej uczniowie mogą spożyć posiłek w śniadaniówce 
lub na wirydarzu szkolnym na świeżym powietrzu.  

 

VI. ORGANIZACJA PRACY INTERNATU     

1. Przy wejściu do internatu należy zadbać o dezynfekowanie rąk. 
 

2. Należy zachować czystość w miejscach pracy, pokojach wychowanków oraz 
przestrzeniach wspólnych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania 
czystości w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i ciągach komunikacyjnych 
oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników 
światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów  
w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków. 

 
3. W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów 
chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 
 
4. Wychowankowie internatu powinni starać się zachować dystans podczas 
pobytu w internacie, czystość w użytkowanych pomieszczeniach, często myć ręce 
ciepłą wodą z mydłem oraz wietrzyć pomieszczenia mieszkalne. Mają także 
obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz rzeczy 
osobiste w przydzielonej im szafce. Nie należy zabierać ze sobą do internatu 
niepotrzebnych przedmiotów. 
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5. Należy ograniczyć przebywanie osób z zewnątrz w internacie do niezbędnego 
minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności jak osłona ust i nosa 
oraz dezynfekcja rąk. 
 
6. Kontakt z rodzicami wychowanków z wychowawcami odbywa się 
telefonicznie lub drogą mailową.  
 
7. Internat posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia u wychowanka nagłych 
objawów infekcji dróg oddechowych, należy natychmiast odizolować go od 
innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców oraz umożliwić skorzystanie  
z teleporady medycznej. 
 
8. W przestrzeniach wspólnych (pomieszczenia do pracy własnej) należy 
zachować podwyższone rygory bezpieczeństwa i higieny: częste mycie  
i dezynfekowanie łazienek, pomieszczeń kuchennych, blatów w pokojach oraz 
pomieszczeniach wspólnie użytkowanych (np. w pokojach cichej nauki). 
 
9. Pracownicy obsługi i administracji internatu powinni ograniczyć kontakty  
z wychowankami oraz wychowawcami. 
 

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  
U PRACOWNIKÓW SZKOŁY LUB INTERNATU 
1. Do pracy w szkole i internacie 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 u pracownika należy 
odizolować daną osobę w oddzielnym pomieszczeniu (gabinet pielęgniarki 
szkolnej w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki, pokój przyjęć, 
niewykorzystywany do zajęć gabinet lekcyjny lub inne wskazane miejsce). 
3. Pracownicy szkoły i internatu 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. 
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5. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu 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. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie  
w części budynku, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie 
stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego oraz 
odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.    

7. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej 
stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.   

 
Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020r. 

W przypadku znaczącej zmiany sytuacji epidemiologicznej niniejszy regulamin 
może być na bieżąco modyfikowany.  
 
 

                    IWONA FILIPCZAK 
                dyrektora szkoły 

 
 

 


