
Zarządzenie Dyrektora 
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego  im. Unii Europejskiej w Zamościu  

w sprawie procedur i zasad organizacji zajęć od 1.09.2020 w związku z epidemią COVID 19 
 
Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami,  Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) z późniejszymi zmianami 
oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 12.08.2020 oraz 
26.08.2020 zarządza się, co następuje: 
1. Do szkoły od 01.09.2020 może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 
domowych lub w izolacji. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły umieszcza się: środek do dezynfekcji rąk, informację o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Dezynfekcji dokonują wszyscy 
wchodzący do budynku. 

3. Zaleca się, aby uczniowie liceum korzystali z wejścia głównego do budynku szkoły (wejście B).  
4. Ogranicza się do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz nie będących pracownikami – 

osoby takie mogą odwiedzać szkołę po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym z 
sekretariatem szkoły, wychowawcą lub dyrekcją, w terminach wyznaczonych przez pracownika 
szkoły.  

5. Osoby nie będące pracownikami szkoły zobowiązuje się do stosowania środków ochronnych: osłona 
ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.   

6. Wyznacza się ciągi komunikacyjne prowadzące do sekretariatu/dyrekcji oraz pokoju nauczycielskiego 
szkoły jako dopuszczalne miejsca przebywania osób nie będących pracownikami szkoły. 

7. Rodzice/Opiekunowie Prawni powinni: 
a. przekazać dyrektorowi szkoły istotne informacje o stanie zdrowia dziecka (za pomocą 

poczty elektronicznej lub telefonicznie), 
b. wysyłać do szkoły dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych, 
c. nie posyłać dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji, 
d. regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, odkreślać, że 

powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 
podawać ręki na powitanie, 

e. zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniani twarzy podczas kichania  
czy kasłania, 

f. wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli zaistnieje taka konieczność, w 
przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

8. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi 
między sobą. 

9. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy sprawdzić jego temperaturę ciała,  
odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości 
od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze 
szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

10. Dyrektor szkoły, w przypadku stwierdzenia przypadku COVID 19 wśród uczniów lub nauczycieli, po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i Organu 
Prowadzącego, podejmuje decyzje o czasowym zawieszeniu zajęć w szkole/klasie, wprowadzeniu 
nauczania hybrydowego, wprowadzeniu nauczania zdalnego. Szczegółowe zasady i procedury w w/w 
obszarze zostaną opublikowane w sytuacji zaistnienia przypadku wymienionego powyżej. 

11. Nauczyciele powinni: 
a. przed rozpoczęciem zajęć zbadać swoją temperaturę ciała i odstąpić od rozpoczęcia pracy 

jeżeli przekracza ona 370C. O powyższym fakcie należy niezwłocznie poinformować 
dyrektora szkoły, 



b. wyjaśnić dzieciom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce  
i dlaczego zostały wprowadzone,  

c. wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę, 
d. zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po 

skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu. Zorganizować pokaz 
właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.  

12. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia 
rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk.  

13. Pomieszczenia w budynku Koszary 5, w których będą przebywać uczniowie, będą obowiązkowo, 
codziennie, adekwatnie do obowiązujących przepisów,  dezynfekowane za pomocą dostępnych 
środków. Szczególna uwaga będzie zwrócona na dezynfekcję poręczy, klamek, włączników światła, 
uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  i w pomieszczeniach, w 
których spożywa się posiłki. 

14. W budynku Koszary 5 wyznacza się pomieszczenie (Gabinet Pielęgniarki Szkolnej), który służyć będzie 
jako sala izolacyjna dla dzieci, u których w trakcie pobytu w szkole stwierdzone zostaną objawy 
zachorowania na COVID 19.  

15. W przypadku stwierdzenia u ucznia symptomów COVID 19 nauczyciel: 
a. niezwłocznie informuje telefonicznie rodziców i dyrektora szkoły o tym fakcie, 
b. uczeń jest odprowadzany przez pracownika szkoły do Sali Izolacyjnej i tam oczekuje na 

przybycie Rodziców/Opiekunów Prawnych, 
c. Rodzice/Opiekunowie Prawni niezwłocznie odbierają ucznia, przy zachowaniu zasad 

odpowiedzialności epidemiologicznej (telefoniczny kontakt z lekarzem rodzinnym czy 
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną), 

d. W przypadku potwierdzenia przez odpowiednie służby faktu zarażenia dziecka wirusem 
SARS-CoV-2, rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek niezwłocznie poinformować o 
tym dyrektora szkoły. 

16. Szkoła nie organizuje wyżywienia. W przypadku organizacji obiadów przez rodziców w postaci 
kateringu, dostawca powinien być zobowiązany do dostarczania pożywienia w jednorazowych 
pojemnikach, z jednorazowymi sztućcami. 

17. Przed rozpoczęciem przerwy żywieniowej i po jej zakończeniu wszystkie blaty, stoły i poręcze krzeseł 
będą podlegać dezynfekcji. 

18. Sklepik szkolny funkcjonuje w oparciu o przepisy odrębne, właściwe dla placówek handlowych. W 
zakresie COVID 19 sprzedających i kupujących obowiązują zasady właściwe dla handlu 
detalicznego/usług (zakładanie masek, przyłbic, dystansowania społecznego itd.).   

19. Rodzice/Opiekunowie Prawni zostają poinformowania, przyjmują do wiadomości i są świadomi faktu, 
iż pomimo zastosowania przez szkołę wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego może dojść w trakcie 
pobytu w szkole do zakażenia dziecka wirusem SARS – CoV-2 

20. Wszyscy pracownicy szkoły i rodzice/opiekunowie prawni powinni dochować należytej staranności w 
zakresie stosowania przepisów sanitarno – epidemiologicznych.  

21. We wszystkich innych obszarach organizacji zajęć i działalności szkół  nie opisanych szczegółowo w 
niniejszym zarządzeniu,  stosuje się aktualne wytyczne i zalecenia GIS, MEN i MZ. 

22. Zarządzenie niniejsze obowiązuje od 01.09.2020 do odwołania. 
 
 
 
 
Zamość, 01.09.2020       Dyrektor  
           

dr Bogusław Klimczuk 
 
 
 


