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Procedury funkcjonowania II Liceum Ogólnokształcącego  

im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie  

w czasie epidemii COVID-19  
 

 

Opracowano na podstawie: 

• Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi  

(Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

• Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.), 

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.), 

• Rozporządzenia 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.), 

• Rozporządzenia 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 2020r. Poz. 493), 

• Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567). 

 

Postanowienia ogólne 

 

1. Procedura określa zasady funkcjonowania II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego  

w Bełchatowie i sposoby postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w okresie 

epidemii COVID -19. 

2. Procedura obowiązuje pracowników oraz rodziców i uczniów uczęszczających do placówki. 

3. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę 

COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców, pracowników oraz interesantów szkoły. 

 

Organizacja zajęć lekcyjnych oraz przebywanie uczniów w II Liceum Ogólnokształcącym  

im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie w czasie trwania stanu epidemicznego  

 

1. Do II LO może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

oraz gdy uczeń lub domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

2. Uczeń pełnoletni / rodzic lub opiekun prawny ucznia niepełnoletniego ma obowiązek przekazać 

informację do szkoły (sekretariat, wychowawca) o przebywaniu ucznia lub jego domowników na 

kwarantannie lub w izolacji. 

3. Przy wejściu do szkoły, w miejscach ogólnodostępnych na korytarzach, w pomieszczeniach 

administracji znajdują się stanowiska do dezynfekcji rąk wyposażone we właściwe płyny dezynfekcyjne 

oraz umieszczona jest informacja o sposobie i obowiązku dezynfekowania rąk. 

4. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych umieszczone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia 

rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 

5. Na terenie szkoły – zarówno podczas lekcji jak i przerw - należy pamiętać o zachowaniu odpowiedniego 

dystansu społecznego. 
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6. Wszyscy przebywający na terenie szkoły zobowiązani są stosować i przestrzegać podstawowych zasad 

zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia: 

 często myć i dezynfekować ręce zgodnie z instrukcją, 

 stosować zasady ochrony podczas kaszlu i kichania zakrywając usta i nos łokciem, 

 unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

7. W II Liceum Ogólnokształcącym jest zapewniony sprzęt i środki oraz monitoring prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, klawiatur, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach. 

8. W II Liceum Ogólnokształcącym jest przygotowana izolatka - sala nr 68 (wyposażona m.in. w środki 

ochrony osobistej i płyn dezynfekujący), w której będzie można odizolować osobę w przypadku 

stwierdzenia objawów chorobowych. 

9. Szkoła zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo mierzenia temperatury osób 

przebywających na jej terenie z wykorzystaniem termometru bezdotykowego. 

10. Rodzice/opiekunowie ucznia mają obowiązek podania aktualnego numeru telefonu do szybkiej 

komunikacji na wypadek nagłej sytuacji. Wychowawca klasy sporządza listę z numerami telefonów 

rodziców i przekazuje ją do sekretariatu do 03 września 2020r. 

11. Ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz/interesantów do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

12. W gablocie przy sekretariacie w miejscu widocznym dla wszystkich są umieszczone numery telefonów 

do: organu prowadzącego, kuratora oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 

13. Dyrektor II liceum zaleca noszenie maseczek w przestrzeniach otwartych na terenie szkoły, tj.: korytarze, 

szatnia, pomieszczenia higieniczno – sanitarne. 

14. Liceum zapewnia pracownikom szkoły środki ochrony osobistej, tj.: rękawiczki, maseczki ochronne oraz 

przyłbice. 

 

Procedury zachowania dla nauczyciela 

 

1. Należy wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obowiązują w szkole i dlaczego zostały 

wprowadzone. 

2.  Należy organizować zajęcia lekcyjne z uwzględnieniem bezpiecznej odległości między uczniami, w miarę 

możliwości należy dopilnować, aby uczniowie nie pożyczali sobie przyborów i podręczników. 

3. Należy wietrzyć sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę. 

4. Należy zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce. 

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

6. Wychowawca klasy podczas pierwszego spotkania z uczniami przedstawia postanowienia niniejszych 

procedur. Uczniowie potwierdzają na piśmie zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na terenie szkoły. 

 

 

Procedury zachowania dla ucznia 

 

1. Uczeń ma bezwzględny zakaz uczęszczania do szkoły, jeżeli występują u niego objawy wskazujące na 

zarażenie koronawirusem lub w jego domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, wówczas 

wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza. 

2. Uczeń musi bezwzględnie dostosować się do poleceń pracowników szkoły oraz do procedur i zasad 

ustalonych przez dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego. 
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3. Uczeń bezwzględnie musi dezynfekować ręce  oraz stosować zasady higieny: często myć ręce wodą  

z mydłem i nie podawać ręki na powitanie, zachować dystans, a także unikać dotykania oczu, nosa i ust. 

4. Uczeń musi zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania, 

jednocześnie musi stosownie zwracać uwagę innym w tym zakresie. 

5. Uczniowie muszą unikać większych skupisk uczniów, zachować dystans przebywając na korytarzu,  

w toalecie, w szatni i innych pomieszczeniach wspólnych na terenie szkoły. 

6. Uczeń zobowiązany jest korzystać z własnego zestawu podręczników i przyborów szkolnych. 

7. Uczeń zobowiązany jest poinformować nauczyciela o niepokojących go objawach zdrowotnych. 

 

Postępowanie na wypadek stwierdzenia u ucznia podejrzenia zakażenia koronawirusem 

 

1. Nauczyciel, który zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą sugerować chorobę zakaźną, w tym: kaszel, 

temperaturę wskazującą na stan podgorączkowy lub gorączkę, powinien odizolować ucznia od 

pozostałych (sala 68). 

2. Nauczyciel powiadamia rodziców ucznia o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły, informuje 

sekretariat i dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

3. Uczeń z objawami chorobowymi zostaje zaprowadzony do sali 68 przez pracownika szkoły. 

4. Opiekę nad uczniem izolowanym do momentu przybycia rodziców pełni osoba wyznaczona przez 

dyrektora szkoły. 

5. Wszystkie osoby mające kontakt z osobą z objawami chorobowymi przestrzegają ściśle zasad sanitarnych 

(dezynfekcja rąk, środki ochrony dróg oddechowych). 

 

Postępowanie na wypadek stwierdzenia u pracownika podejrzenia zakażenia koronawirusem 

 

1. W przypadku, gdy u jednego z pracowników zostaną zauważone objawy typowe przy zarażeniu 

koronawirusem lub jeśli zostanie potwierdzone, że pracownik, został zarażony, w pierwszej kolejności 

należy bezzwłocznie, telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną i szczegółowo 

stosować się do jej wytycznych. 

2. Jeśli dyrektor nie uzyska szczegółowych instrukcji postępowania, powinien stosować się do zaleceń 

opracowanych przez Ministra Zdrowia we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym. 

3. Osoba z podejrzeniem zakażenia koronawirusem zostaje przemieszczona do izolatki (sala 68). 

4. Osoby, które przebywały w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem zarażonym koronawirusem powinny 

niezwłocznie powiadomić stację sanitarno - epidemiologiczną oraz dyrektora. 

5. Współpracownicy, którzy nie mieli bliskiego kontaktu z chorym pracownikiem mogą nadal wykonywać 

pracę w miejscu pracy. 

6. Należy wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym pracował pracownik i przeprowadzić 

dokładną dezynfekcję wszystkich mebli, sprzętów, przedmiotów oraz dodatkowo przewietrzyć 

pomieszczenie. Konieczne jest przeprowadzenie dezynfekcji drogi, która prowadzi do tego pomieszczenia 

(w szczególności klamki, metalowe rury), ale także pomieszczeń socjalnych.  

 

Postępowanie z pomieszczeniami jeśli wystąpił przypadek osoby z podejrzeniem koronawirusa Covid-19 

 

1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń lub 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. 
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2. W przypadku, gdy uczeń lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem 

koronawirusa, dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego w porozumieniu z Powiatowa Stacją Sanitarno – 

Epidemiologiczną w Bełchatowie może podjąć decyzję o zamknięciu szkoły na jeden dzień w celu 

przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów. 

3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie II LO należy ustalić listę osób 

przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 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. 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. W przypadku zmiany sytuacji zagrożenia epidemicznego Dyrektor liceum w porozumieniu z Powiatową 

Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Bełchatowie oraz Starostwem Powiatowym w Bełchatowie będzie 

podejmował decyzję o dalszej formie kształcenia oraz o wprowadzeniu stosownych rozwiązań 

dostosowanych do sytuacji epidemiologicznej. 

2. Dyrektor liceum przeprowadził spotkanie z pracownikami ze zwróceniem szczególnej uwagi na 

profilaktykę zdrowotną pracowników. Do szkoły nie powinni przychodzić pracownicy, którzy są chorzy 

lub posiadają objawy chorobowe. 

3. Z niniejszymi procedurami należy zapoznać uczniów, rodziców i pracowników szkoły. 

4. Procedury są dostępne na stronie internetowej szkoły i stanowią uzupełnienie regulaminów i procedur 

obowiązujących w II LO. 

5. II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie zapewnia niezbędne środki 

bezpieczeństwa jednak nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne przypadki zakażenia COVID-19. 

 

Procedury obowiązują od 1 września 2020r. na podstawie Zarządzenia Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącego 

im. Jana Kochanowskiego w Bełchatowie nr 11/2020 z dnia 31.08.2020r. 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
https://gis.gov.pl/

