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Procedura funkcjonowania szkoły w stanie zagrożenia epidemicznego 

dla  

I Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Kędzierzynie-

Koźlu, przygotowana na podstawie Wytycznych MEN, MZ i GIS dla  

szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujący od dnia 25 

marca 2022r. 

W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych 

rekomendowane jest szczepienie zgodnie z Programem Szczepień ochronnych na dany 

rok (w tym Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego ). 

Organizacja zajęć w szkole: 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy 

domownicy nie przebywają w warunkach izolacji domowej. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły można skorzystać z dezynfekcji rąk. Dozowniki z 

płynami dezynfekcyjnymi są umieszczone w każdej sali lekcyjnej, bibliotece, sali 

gimnastycznej oraz jeden  bezdotykowy na korytarzu, na parterze budynku. 

3. Rekomenduje się, aby uczniowie w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły myli 

ręce wodą z mydłem. 

4. Rekomenduje się ograniczenie przebywania w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Są one zobowiązane do przestrzegania 

regulaminu szkoły, w szczególności zasad związanych z bezpieczeństwem 

zdrowotnym. Dodatkowo zaleca się higienę rąk. 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

bądź chorobę zakaźną, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub 

wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 

konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

6. Obowiązują ogólne zasady higieny:  

− częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), 

− ochrona podczas kichania i kaszlu, 

− unikanie dotykania oczu, nosa i ust, 

− niedzielenie się zaczętym jedzeniem. 

7. Zaleca się aby uczniowie nie zabierali do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

8. Zaleca się regularne czyszczenie, z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących, infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych i materiałów 

wykorzystywanych podczas zajęć.   

9. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

10. Wietrzenie sal i korytarzy odbywa się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a 

w razie potrzeby także w czasie zajęć, w zależności od możliwości. 

11. Dyrektor szkoły wprowadzi dodatkowe środki ostrożności dotyczące funkcjonowania 

w  szkole dzieci z chorobami przewlekłymi, w porozumieniu z ich rodzicami/ 

opiekunami prawnymi. 
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I. Nauczyciele i pracownicy administracji 

1. Obowiązującym kanałem do komunikacji jest poczta służbowa. 

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Rekomenduje się, aby wszystkie osoby trzecie, które wchodzą do szkoły (w tym rodzice 

uczniów), zachowały higienę rąk, a jeżeli jest to możliwe, myły ręce. 

2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i uczniów, w 

szczególności po przyjściu do szkoły, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze 

świeżego powietrza.  

3. Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych/specjalistycznych w 

szkole należy czyścić lub dezynfekować każdego dnia a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach. 

4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji. 

5. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach, włączników, klawiatury, domofonów.  

6. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

7. Toalety dezynfekuje się na bieżąco. 

 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu 

szkoły 

1. Pracę w szkole podejmują jedynie osoby zdrowe. 

2. Wszyscy pracownicy powinni zostać poinstruowani o zasadach wynikających 

z  wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań. 

3. W szkole wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby z objawami 

chorobowymi. 

4. Pracownicy szkoły są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, powiadamiają dyrektora szkoły. 

5. Zaleca się ustalenie miejsc, w których przebywała osoba z niepokojącymi objawami 

sugerującymi infekcję lub chorobę zakaźną, i przeprowadzenie dodatkowego sprzątania 

zgodnie z procedurami zakładowymi, a także  umycie/zdezynfekowanie powierzchni 

dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

6. Szkoła zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji Głównego Inspektora 

Sanitarnego i Ministra Zdrowia  oraz obowiązujących przepisów prawa. 

 

IV. Postanowienia końcowe 

1. Wszyscy pracownicy szkoły, uczniowie i rodzice są zobowiązani do przestrzegania 

niniejszej procedury, wewnętrznych regulaminów, a także Wytycznych MEN, MZ i GIS  

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujących od dnia 25 marca 2022. 


