
 

Organizacja zajęć w V Liceum Ogólnokształcącym im. 
Stanisława Lema w Koszalinie 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 
dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 
domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania           
w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa). 

3. Po wejściu do budynku szkoły (wejściem A, B lub C) należy zdezynfekować ręce 
środkami dezynfekującymi oraz zmierzyć temperaturę. Jeżeli temperatura będzie 
wyższa niż 380C, uczeń nie zostanie wpuszczony na teren szkoły.  

4. Rodzice ucznia mają obowiązek zaopatrzyć ucznia w indywidualną osłonę nosa i ust 
do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – 
zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 
należy odizolować ucznia do izolatki w łączniku między budynkami, zapewniając min. 
2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów             
o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek 
transportu). 

6. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów(klasa) w trakcie przebywania             
w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się             
z pozostałymi klasami. 

7. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

8. 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. 

9. Sprzęt sportowy i programowy jest dokładnie czyszczony oraz dezynfekowany.  

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 
się na stoliku szkolnym ucznia, lub w torbie ucznia. Uczniowie nie powinni wymieniać 
się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać           
w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

11. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy jest regularnie czyszczony z użyciem 
detergentu lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany 
sprzęt sportowy oraz podłoga jest umyta detergentem. 

12. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze)co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły. 



14. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

15. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni                           
z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. Rekomenduje 
się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z zachowaniem 
dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

17. Zajęcia pozalekcyjne organizowane są w małych grupach z zachowaniem ograniczeń, 
zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Pa zakonczeniu tych zajęć – mycie                  
i dezynfekcja powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie sal. 

18. Z biblioteki szkolnej należy korzystać zgodnie z  wewnętrzną procedurą. 

19. Gabinet pielęgniarki czynny w poiedziałek, środę i  piątek w godzinach 8-15. Gabinet 
funkcjonuje uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych 
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

20. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem, szczegolnie po przyjściu do szkoły, przed 
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

 

Opracowano na podstawie wytycznych: 


