
Procedury uczestnictwa uczniów w zajęciach prowadzonych  

w Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Krasickiego w Dubiecku 

w czasie epidemii  COVID-19 

§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 

W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

§3 

Przy wchodzeniu do budynku należy zachować dystans od innych wchodzących. 

§4 

Bezpośrednio po wejściu do budynku szkoły należy zdezynfekować ręce korzystając 
z automatu wg  instrukcji na nim umieszczonej. 

§5 

Uczniowie nie przebierają obuwia i nie korzystają z szatni. Nie wieszają odzienia 
wierzchniego na korytarzu lecz zabierają je ze sobą i umieszczają na oparciu 
swojego krzesełka. 

§6 

W szkole 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. 

§7 

Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

§8 

Na terenie szkoły podczas przerw i w czasie kiedy muszą opuścić swoją ławkę 
uczniowie używają maseczek lub przyłbic. Po zajęciu miejsca w ławce oraz w trakcie 
zajęć kiedy uczeń nie opuszcza swojego miejsca nie ma konieczności zasłaniania ust 
i nosa. 

§9 

Uczniowie w trakcie zajęć siedzą pojedynczo, zachowując dystans od innych osób. 

§10 

Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia lub  w tornistrze. Uczniom nie wolno wymieniać        
się przyborami szkolnymi między sobą. 
  



 

§11 

Uczniowie korzystają z toalety na piętrze na którym mają zajęcia. Okresowo likwiduje 
się podział na łazienkę damską i męską. W łazience nie może przebywać więcej niż 
2 osoby jednocześnie. 

§12 

Ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

§13 

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać              
na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, odizolowuje 
tego ucznia w odrębnym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych 
osób, i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 
ucznia ze szkoły. Rodzice/opiekunowie niezwłocznie zgłaszają się do szkoły                
i zabierają syna/córkę własnym środek transportu.  

§14 

Uczniowie powinni w miarę możliwości spędzać przerwy na zewnątrz, na terenie 
przyległym do szkoły. 

§15 

Od momentu przyjścia do szkoły do zakończenia wszystkich zajęć uczniom nie wolno 
opuszczać terenu szkoły np. po to, aby udać się do sklepu czy na pocztę. Rodzice 
ucznia, który w trakcie zajęć opuści samowolnie teren szkoły zostaną o tym fakcie 
niezwłocznie powiadomieni przez wychowawcę, a fakt ten zostanie odnotowany        
w uwagach o zachowaniu ucznia. 

§16 

Rodzice uczniów mających problemy ze zdrowiem, w tym również uczniów z alergią, 
są zobowiązani do pisemnego powiadomienia o tym fakcie wychowawcy,               
aby uniknąć niepotrzebnego wzywania rodziców do szkoły w przypadku wystąpienia 
objawów, które można uznać za zagrażające innym dzieciom. 

 

 
 

 


