REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W ŁAŃCUCIE
W CZASIE ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO
(część dotycząca uczniów)

POSTANOWIENIA OGÓLNE
(…)
§2
1. Dyrektor może zawiesić zajęcia ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną,
która może zagrażać zdrowiu uczniów.
2. Zawieszenie zajęć musi być odpowiednie do zaistniałej sytuacji, za zgodą organu
prowadzącego i na podstawie pozytywnej opinii państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.
3. Będzie można zawiesić wszystkie zajęcia dla całej szkoły (wariant C) lub poszczególne
(wariant B – hybrydowy), również dla grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy,
etapu edukacyjnego, po spełnieniu warunków opisanych w ust. 2.
4. W czasie zagrożenia epidemiologicznego nie przewiduje się prowadzenia dla uczniów
zajęć dodatkowych oraz wyjść lub wyjazdów grupowych. Dopuszcza się możliwość
wyjścia z budynku szkoły uczniów danej klasy / grupy wraz z nauczycielem, jeśli tak
została zaplanowana przez nauczyciela realizacja tematu lekcji.
5. W miarę możliwości poszczególnym klasom/grupom są przypisane te same sale
lekcyjne na realizację zajęć objętych planem nauczania.
(…)
UCZEŃ
§5
1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów infekcji dróg
oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji
w warunkach domowych.
2. Uczeń bezwzględnie przestrzega podstawowych zasad higieny:
a) częste mycie rąk, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po
skorzystaniu z toalety, po wyjściu z szatni, po zakończeniu zajęć z wychowania
fizycznego,
b) unikanie podawania ręki na powitanie, przytulania się lub obejmowania,
c) unikanie dotykania oczu, nosa i ust,
d) zasłanianie ust i nosa podczas kichania lub kaszlu oraz zwracanie uwagi innym
w tym zakresie.

3. Jeżeli uczeń ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji,
natychmiast po przyjściu do szkoły powinien umyć ręce wodą i mydłem, znajdującymi
się w sanitariatach.
4. Uczeń powinien być zabezpieczony w środki ochrony osobistej (maseczka lub/i
przyłbica) dla zwiększenia bezpieczeństwa własnego i innych.
5. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym lub w plecaku. Nie powinien przynosić do szkoły
niepotrzebnych przedmiotów.
6. Przychodząc do odpowiedzi przy tablicy uczeń dezynfekuje ręce, następnie korzysta
z przyborów (np. pisak).
7. Uczniowie w klasach nie muszą nosić maseczek, ale zakładają je podczas przechodzenia
z klasy do klasy i korzystania z pomieszczeń wspólnych (szatnie, sanitariaty, korytarze).
8. Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku osoby, która ma problemy z oddychaniem
lub nie może zasłaniać ust i nosa z innych powodów zdrowotnych, na podstawie opinii
lekarza sprawującego opiekę nad uczniem.
9. W miarę możliwości uczniowie zachowują dystans między sobą (1,5 m – 2 m).
10. Uczeń ma obowiązek unikać większych skupisk uczniów, zachowywać dystans
przebywając na korytarzu, w toalecie, w innych pomieszczeniach wspólnych oraz na
terenie szkoły.
11. W drodze do i ze szkoły uczniowie powinni przestrzegać aktualnych przepisów prawa,
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. Każdy z nich poruszając się
w grupie, powinien zachować bezpieczną odległość od drugiej osoby, nie mniejszą niż
1,5 m.
12. Nakaz przemieszczania się w określony sposób, czyli zachowanie bezpiecznej
odległości od drugiej osoby oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych
obowiązuje do odwołania.

§6
1. Po przyjściu do szkoły uczniowie korzystają z wyznaczonych wejść:
a) uczniowie kl. I i III – wejście nr 1 – przewiązka szkoły (główne)
b) uczniowie kl. II – wejście nr 2 – od strony poradni (dolne drzwi).
2. Wchodząc do szkoły uczeń obowiązkowo dezynfekuje ręce.
3. Jeśłi nie będzie możliwości korzystania z podwórza, uczniowie powinni spędzać
przerwy na korytarzach w pobliżu sal, w których będzie odbywać się ich następna
lekcja.
4. Przy dużym zatłoczeniu korytarzy szkolnych podczas przerw międzylekcyjnych
nauczyciele mogą udostępnić uczniom klasy lekcyjne, z jednoczesnym obowiązkiem
wietrzenia pomieszczeń i zapewnienia opieki.
5. Wracając z podwórza z przerw międzylekcyjnych uczniowie korzystają z wejść do
szkoły oznaczonych numerami: 1 (wejście główne - przewiązka szkoły), 3 (wejście
boczne przy pokoju Promar), 4 (wejście przy sali nr 8).
6. Po zakończonych lekcjach uczniowie korzystają z wyjść opisanych w punkcie 1.
7. Gdy ostatnią lekcją są zajęcia z wychowania fizycznego organizowane w sali
gimnastycznej, uczniowie mogą opuścić szkołę wyjściem nr 5 (przy sali
gimnastycznej), jeśli nie muszą udawać się do szatni.

§7

1. Uczeń z rodziny, której członek/członkowie są objęci kwarantanną, musi pozostawać
w domu, nie może przychodzić do szkoły.
2. Uczeń przewlekle chory (np. z deficytem odporności) na co dzień uczęszczający do
szkoły powinien podjąć decyzję o uczestniczeniu w lekcjach stacjonarnych na
podstawie opinii lekarza sprawującego nad nim opiekę zdrowotną.
3. Uczeń objęty indywidualnym nauczaniem powinien uczestniczyć w zajęciach
w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem po zasięgnięciu opinii lekarza sprawującego
nad nim opiekę zdrowotną.
4. Jeśli uczeń wrócił z wypoczynku z kraju podwyższonego ryzyka nie musi ograniczać
chodzenia do szkoły, o ile jego stan zdrowia nie wskazuje na chorobę, a kraj podróży
nie był objęty restrykcjami w zakresie ruchu granicznego.
5. Uczeń, który uczestniczył w weselach, pogrzebach oraz innych spotkaniach rodzinnych
z udziałem wielu osób może uczęszczać do szkoły, o ile służby PPIS nie powzięły
informacji o konieczności objęcia ucznia i jego rodziny kwarantanną lub izolacją.

(…)
BIBLIOTEKA
§ 11
1. W bibliotece szkolnej należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa
sanitarnego.
2. Informacja o godzinach pracy biblioteki wywieszona jest na drzwiach wejściowych do
biblioteki.
3. Korzystający z biblioteki uczniowie i nauczyciele dezynfekują ręce przed wejściem do
biblioteki oraz po jej opuszczeniu. Płyn dezynfekujący jest dostępny przy wejściu do
biblioteki.
4. Uczniowie porozumiewają się z bibliotekarzem poprzez osłonę z pleksi, zamontowaną na
stole znajdującym się przy drzwiach.
5. Uczniowie wchodzący do biblioteki powinni mieć założone maseczki lub przyłbice.
Maksymalnie do biblioteki może wejść dwóch uczniów: jeden wypożyczający, drugi
oczekujący (w miejscu wyznaczonym przez bibliotekarza). W przypadku większej liczby
osób chcących skorzystać z biblioteki, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej
odległości.
6. Zwracane książki przechowywane są przez 5 dni w kwarantannie, w tekturowym pudełku,
oznaczonym datą zwrotu i dopiero po tym okresie trafiają na półki oraz do kolejnych
czytelników.
7. Zamawianie książek do wypożyczenia odbywa się poprzez facebook biblioteki szkolnej,
dziennik elektroniczny lub bezpośrednio w bibliotece. Książki z półek podaje czytelnikom
bibliotekarz.
8. Korzystanie z czytelni jest możliwe po wcześniejszym ustaleniu terminu z bibliotekarzem.
Liczebność grupy korzystających jest regulowana przez aktualne zalecenia sanitarne
i dostoswana do ilości stanowisk.
9. Czytelnia jest systematycznie wietrzona, zwłaszcza po opuszczeniu jej przez grupę
uczniów lub czytelników indywidualnych, a powierzchnie stołów są dezynfekowane.
SZATNIE

§ 12
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

(…)

Szatnia jest traktowana jako potencjalny obszar istotnego ryzyka przenoszenia zakażeń.
Na terenie szatni mogą przebywać jedynie uczniowie zdrowi, którzy nie podlegają
kwarantannie / izolacji (ani ich członkowie najbliżej rodziny).
Z szatni nie mają prawa korzystać osoby postronne.
Uczeń czeka w kolejce do szatni, zachowując dystans społeczny.
Uczniowie ograniczają do minimum czas przebywania w szatni, zachowując
wymagany, możliwie bezpieczny dystans.
Uczeń, jeżeli nie musi, nie pozostawia nic w szatni.
Uczeń, wchodząc do szatni, powinien mieć zasłonięte nos i usta oraz w miarę posiadania
zakładać rękawiczki.
Po wyjściu z szatni uczeń dezynfekuje ręce.
Podczas przebywania w szatni uczniowie nie spożywają żadnych posiłków, nie częstują
kolegów.

