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Funkcjonowanie społeczności szkolnej  
IX LO im. C.K Norwida w okresie pandemii –  

szczegółowe wytyczne do przyjętej Procedury Bezpieczeństwa. 
 

Wszyscy przebywający na terenie szkoły są zobowiązani do szczególnej 
troski o bezpieczeństwo i higienę pracy, zgodnie z postanowieniami 

regulującymi funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

 
Obowiązki nauczycieli: 

1. Podejmowanie pracy na terenie szkoły bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W 
razie konieczności pracy zdalnej dalsze decyzje podejmuje Dyrektor szkoły. 
2. Szczególna troska o bezpieczeństwo i higienę własną oraz uczniów. 
3. Dezynfekcja rąk odbywa się przy: wejściu i wyjściu ze szkoły, wejściu i 
wyjściu z sal lekcyjnych. 
4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
5. Nauczyciele są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką, chustką 
lub przyłbicą podczas przebywania w przestrzeni wspólnej (korytarze, 
toaleta, szatnia, ciągi komunikacyjne, czytelnia). 
6. W miarę możliwości zachowywanie odpowiedniego dystansu 
społecznego. 
7. Regularne (przynajmniej raz na jedną godzinę lekcyjną)  wietrzenie sal 
lekcyjnych. 
8. W przypadku dwóch godzin lekcyjnych (jedna po drugiej) z tego samego 
przedmiotu, nauczyciel może decydować o czasie rozpoczęcia i zakończenia 
przerwy (tak, aby czas rozpoczęcia i zakończenia nie pokrywał się z 
przerwą wyznaczoną dzwonkiem). 
9. Wychowawcy dbają o posiadanie aktualnej bazy kontaktów z 
rodzicami/opiekunami, aby w razie potrzeby był możliwy szybki i 
skuteczny kontakt. 
10. Podczas dyżurów na przerwach nadzorowanie przestrzegania 
przyjętych zasad bezpieczeństwa oraz ustalonego kierunku 
przemieszczania się pomiędzy piętrami. 
11. Wszystkie formy zajęć pozalekcyjnych będą prowadzone z 
uwzględnieniem zasad dotyczących lekcji. 
12. Dopuszczona jest organizacja wycieczek o charakterze integracyjnym i 
edukacyjnym, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa. 
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13. Nauczyciele wychowania fizycznego na początku każdej lekcji 
przypominają uczniom o konieczności przestrzegania przyjętych zasad 
bezpieczeństwa. 
14. W związku z otrzymanymi informacjami od Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego, zaleca się nauczycielom zakrywanie ust i nosa 
maseczką, chustką lub przyłbicą podczas prowadzenia lekcji. 
 

Obowiązki pracowników administracji i obsługi szkoły: 
1. Podejmowanie pracy na terenie szkoły bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. W 
razie konieczności pracy zdalnej dalsze decyzje podejmuje Dyrektor szkoły. 
2. Szczególna troska o bezpieczeństwo i higienę własną oraz uczniów. 
3. Dezynfekcja rąk odbywa się przy: wejściu i wyjściu ze szkoły, wejściu i 
wyjściu z sal lekcyjnych. 
4. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
5. Pracownicy są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką, chustką 
lub przyłbicą podczas przebywania w przestrzeni wspólnej (korytarze, 
toaleta, szatnia, ciągi komunikacyjne, czytelnia). 
6. W miarę możliwości zachowywanie odpowiedniego dystansu 
społecznego. 
7. Pracownicy obsługi sprzątają, myją i dezynfekują przedmioty i teren 
szkoły według porządku ustalonego i monitorowanego przez Dyrektora 
szkoły. 
8. Czuwanie, by na terenie szkoły nie przebywały osoby postronne, a w 
przypadku koniecznej ich obecności, zadbanie, aby stosowały się do 
obowiązujących w szkole zasad bezpieczeństwa. 
9. Systematyczne wietrzenie sal, korytarzy i pomieszczeń szkolnych. 
 

Obowiązki uczniów: 
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. 
2. Dezynfekcja rąk odbywa się przy: wejściu i wyjściu ze szkoły, wejściu i 
wyjściu z sal lekcyjnych. 
3. 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. 
4. Uczniowie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa maseczką, chustką 
lub przyłbicą podczas przebywania w przestrzeni wspólnej (korytarze, 
toaleta, szatnia, ciągi komunikacyjne, czytelnia). 
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5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na ławce, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
6. Uczniowie są zobowiązani do respektowania wprowadzonego kierunku 
przemieszczania się pomiędzy kondygnacjami budynku szkolnego. 
7. Uczniowie przebywający na przerwie w czasie innym niż wyznaczony 
przez dzwonki, zobowiązani są do unikania głośnych zachowań (aby nie 
przeszkadzać innym w lekcjach). 
8. Uczeń jest zobowiązany do natychmiastowego informowania nauczyciela, 
wychowawcy lub innego pracownika szkoły o nagłym pogorszeniu się 
stanu zdrowia.  
 

Obowiązki rodziców: 
1. Do szkoły uczęszcza wyłącznie uczeń zdrowy. 
2. Przypominać dziecku o zasadach bezpieczeństwa i reżimie sanitarnym w 
okresie pandemii. 
3. Rodzic może wejść na teren szkoły wyłącznie po uprzednim 
telefonicznym umówieniu terminu i podaniu celu spotkania. 
4. Do szkoły wchodzić mogą tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych. Osoby wchodzące  obowiązuje  
stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, przebywanie  w wskazanych obszarach.  
5. Utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcą; współpraca ze szkołą w 
zakresie zapewniania młodzieży bezpiecznego pobytu na terenie szkoły. 
6. Informacja o zachorowaniu dziecka powinna być przekazana 
Dyrektorowi szkoły przez rodziców, niezwłocznie po jej uzyskaniu. 
 
 

Postępowanie w sytuacji podejrzenia pogorszenia stanu zdrowia (w 
tym zakażenia koronawirusem) na terenie szkoły: 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać 
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel (lub 
uczeń sam  o tym poinformuje) uczeń zostanie odizolowany  w gabinecie 
pielęgniarki szkolnej, przy zapewnieniu min. 2 m odległości od innych osób. 
Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności 
odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
Każda osoba bezpośrednio uczestnicząca w tej sytuacji musi zasłonić usta i 
nos oraz szczególnie zadbać o dezynfekcję rąk.  
2. Dyrektor szkoły postępuje zgodnie z zasadami określonymi przez MEN, 
MZ i GIS. 
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Goście i interesanci przebywający na terenie szkoły: 
1. Wizyty wszelkich osób postronnych w szkole będą możliwe wyłącznie po 
uprzednim (telefonicznym) umówieniu terminu i podaniu celu spotkania. 
2. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z 
zewnątrz do niezbędnego minimum. Do szkoły wchodzić mogą tylko osoby 
bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. 
Osoby wchodzące  obowiązuje  stosowanie środków ochronnych: osłona ust 
i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, przebywanie  we 
wskazanych obszarach.  
 

Pozostałe ustalenia: 
1. W widocznych miejscach w szkole i na stronie internetowej szkoły są 
umieszczone informacje o zasadach zachowania higieny, adresach i 
telefonach do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych. 
2. Decyzja w sprawie uczęszczania dzieci przewlekle chorych do szkoły, 
powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę 
zdrowotną nad uczniem z chorobą przewlekłą.  
3. Nauczanie indywidualne w formie stacjonarnej zależy od przyczyny, dla 
której uczeń jest objęty nauczaniem indywidualnym. Decyzja w tym 
zakresie powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego 
opiekę zdrowotną nad uczniem, co pozwoli uwzględnić przesłanki 
zdrowotne, które były przyczyną nauczania indywidualnego.  
4. Osoby wchodzące na teren biblioteki i czytelni są zobowiązane do 
zakrywania ust i nosa maseczką, chustką lub przyłbicą. Osoby 
wypożyczające książki są zobowiązane do przebywania w wypożyczalni  z 
zasłoniętymi ustami i nosem, do zatrzymania się w wyznaczonym miejscu, 
do dezynfekcji rąk i zachowania dystansu. 
5. Pobyt na terenie szatni powinien być ograniczony wyłącznie do czasu, 
jaki jest potrzebny na przebranie się. 
6. Źródełko wody pitnej dostępne przy hali jest wyłączone. 
7. Uczniowie i pracownicy szkoły starają się zachować spokój i zdrowy 
rozsądek przy podejmowaniu decyzji i działań w trakcie przebywania na 
terenie szkoły. 
8. Ostateczne decyzje podejmuje Dyrektor szkoły. 
 
 

 

 

 


