Procedura organizacji zajęć
w Uniwersyteckim I Liceum Ogólnokształcącym
im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie
od 1 września 2021 r.
w związku z epidemią COVID-19

I. Zalecenia ogólne
1. Procedura wprowadzona jest w związku z epidemią COVID-19 i podlega aktualizacji
w zależności od stopnia zagrożenie epidemiologicznego.
2. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję
dróg oddechowych oraz gdy osoby z którymi zamieszkuje, nie przebywają na
kwarantannie lub też w izolacji w warunkach domowych. Te same zasady dotyczą
wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
3. Rodziców prosi się o stały monitoring stanu zdrowia dzieci.
4. W drodze do i ze szkoły uczniowie i pracownicy przestrzegają aktualnych przepisów
prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej, w szczególności dotyczących
zasłaniania nosa i ust.
5. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku dezynfekowania
dłoni oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim wchodzącym do
budynku szkoły umożliwia się i zaleca skorzystanie z płynu do dezynfekcji dłoni.
6. Ogranicza się przebywanie w szkole osób trzecich do niezbędnego minimum
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja dłoni).
7. Do szkoły wejść mogą tylko osoby bez objawów chorobowych (sugerujących infekcję
dróg oddechowych), które mogą przebywać wyłącznie w wyznaczonych obszarach.
8. Osoby trzecie - wchodzące do szkoły (poza pracownikami i uczniami) poddane będą
pomiarowi temperatury ciała. W razie stwierdzenia temperatury ciała 37,5 °C lub
wyższej u osoby chcącej wejść na teren szkoły należy:
a. zabronić wejścia,
b. zalecić skontaktowanie się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
9. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy
bezzwłocznie umyć ręce), zasłanianie zgiętym łokciem ust i nosa podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
10. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć,
wyprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory
do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić
lub dezynfekować.

11. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
12. Uczeń powinien używać własnych przyborów i podręczników, które w czasie zajęć
mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze/plecaku lub we własnej
szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się między sobą przyborami szkolnymi.
13. Uczniowie nie powinni przekazywać sobie telefonów komórkowych. Dozwolone jest
korzystanie wyłącznie z własnego telefonu komórkowego na zasadach określonych
w Statucie. Telefony komórkowe należy poddawać częstej dezynfekcji.
14. Sprzęt sportowy używany w sali gimnastycznej oraz nawierzchnia są zmywane wodą
z detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po
każdych zajęciach.
15. Uczniowie nie powinni samodzielnie używać włączników światła, regulatorów
temperatury grzejników itp.
16. Korytarze, sale, części wspólne należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę (w czasie
przerwy), a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
17. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego, Ogrodów Słowaka oraz
przebywanie na świeżym powietrzu, szczególnie w czasie przerw.
18. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w czasie
których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe
i zastąpić je innymi. W szatniach kompleksu sportowego obowiazuje zasłanianie nosa
i ust.
19. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty
z uczniami oraz nauczycielami.
20. Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole uwzględnia odpowiednio
wszystkie zasady dotyczące organizacji zajęć lekcyjnych (odpowiedni dystans,
obowiązek noszenia maski, mycie/dezynfekowanie powierzchni).
21. Szkoła współpracuje z pielęgniarką szkolną (NZOZ Medyk - Szkol) - z uwzględnieniem
wymagań określonych w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych
m.in. Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji i
Nauki.
22. Codzienne prace porządkowe podlegają kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeniach sanitarnohigienicznych, ciągach komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach
do spożywania posiłków, klawiatur, włączników i in..
23. Szkoła ściśle przestrzega zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu
zawierającym środek do dezynfekcji.
24. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują się plakaty z zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje
dezynfekcji.
25. Pracownicy szkoły, w ramach swoich przydziałów obowiązków, dbają o czystość
urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym o ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem
detergentu.

II. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia uczniów szkoły
1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę (pow. 37,5 stopni Celsjusza, kaszel,
duszność musi odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu)
- sala 006 (izolatorium), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie
powiadomić sekretariat szkoły. Pracownicy administracji/Dyrektorzy powiadamiają
rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny
środek transportu). Obowiązkiem rodzica jest skuteczne i jak najszybsze odebranie ucznia
ze szkoły i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej.
2. W razie potrzeby wynikającej ze stanu psychofizycznego ucznia, towarzyszący mu
nauczyciel powinien być zaopatrzony w ochronny kombinezon, maskę, rękawice
i przyłbicę.
3. W przypadku szybko pogarszającego się stanu zdrowia należy wezwać Pogotowie
Ratunkowe.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, należy
bezzwłocznie poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole
procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)
5. W przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły, należy
stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chorzowie.
6. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Chorzowie, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia pracowników szkoły
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych
sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku
życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy
tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko
zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych,
a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości pracę zdalną).
3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn
dezynfekujący) pomieszczenie lub wydzielić obszar, w którym będzie można
odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych – sala 006.
4. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia
niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę
medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer alarmowy
999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się
telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać poradę
medyczną. Pracownika należy skierować do Izolatorium (s. 006).
6. W razie potrzeby wynikającej ze stanu psychofizycznego pracownika towarzysząca
mu osoba powinna być zaopatrzona w ochronny kombinezon, maskę, rękawice
oraz przyłbicę.
7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych,
należy poddać bezzwłocznie gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi
w szkole przydziałami czynności oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki,
poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych
przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
8. Osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na kwarantannę
a inne osoby, które nie miały bezpośredniego kontaktu lub kontakt krótkotrwały,
mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal funkcjonować,
np. uczyć się, przebywać w szkole. Osoby te jednak powinny stale monitorować stan
swojego zdrowia, np. poprzez pomiar temperatury ciała.
9. W przypadku potwierdzonego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na terenie szkoły
należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Chorzowie.
10. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno
Epidemiologicznej w Chorzowie, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

IV. Zalecenia szczegółowe dotyczące pracy szkoły
1. Zajęcia szkolne prowadzone będą od 1 września 2021 w Wariancie A - nauczanie
tradycyjne w szkole z zachowaniem szczególnych warunków. Obowiązują wytyczne
GIS, MZ i MEiN dla szkół i placówek oświatowych.
2. W razie konieczności mogą zostać wprowadzone inne formy pracy szkoły zgodnie
z przepisami prawa i wytycznymi MEiN - Wariant B – mieszana forma kształcenia
(hybrydowa) lub Wariant C - kształcenie zdalne. Formę pracyszkoly Dyrektor ustala
w porozumieniu z organem prowadzącym i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
3. Ze względu na znaczną ilość zajęć międzyoddziałowych, zgodnie z wytycznymi
Ministerstwa Edukacji i Nauki nie jest możliwe przydzielenie każdemu oddziałowi
osobnej pracowni/sali. Z tego powodu przyjmuje się kolejne, określone w p. 4-33,
szczegółowe przepisy dotyczące zapobieganiu rozpowszechniania wirusa SARS-CoV-2.
4. Wszyscy uczniowie, nauczyciele, pracownicy zobowiązani są do używania masek
ochronnych na terenie szkoły z wyjątkiem: zajęć wychowania fizycznego, innych zajęć
w przestrzeni otwartej, pracy i nauki w warunkach zapewniających zachowanie
dystansu przestrzennego.
a. W trakcie zajęć w salach i grupach gwarantujących zachowanie dystansu
społecznego (1,5 metra), w zależności od sytuacji epidemicznej oraz poziomu
zaszczepienia, uczniowie mogą przebywać bez masek.

b. Dystans pomiędzy nauczycielem prowadzącym zajęcia a najbliższym uczniem
powinien wynosić 2m.
5. Uczniowie, pracownicy, nauczyciele wchodzą/wychodzą z budynku szkoły trzema
oznakowanym wejściami:
a. wejściem A (od ul. Dąbrowskiego) - klasy II,
b. wejściem B (od Ogrodów Słowaka przez szatnię) - klasy III,
c. wejściem C (od Ogrodów Słowaka przez sale gimnastyczną) - klasy I,
6. W trakcie przerw rekomenduje się przebywanie w Ogrodach Słowaka.
7. Sale lekcyjne i korytarze muszą spełniać wymogi dot. sprawnej dezynfekcji. Oznacza
to usunięcie wszelkich materiałów, plansz i map, wystaw niewykorzystywanych na
bieżąco, wystaw na korytarzach, zmniejszających swobodę przemieszczania się,
przedmiotów alergogennych - zbierających kurz lub pleśnie.
8. Rekomenduje się samodzielne wchodzenie uczniów do sal w czasie przerw pomiędzy
lekcjami w celu unikania tłoku na korytarzach.
9. Nauczyciel organizuje zajęcia zachowując w miarę możliwości dystans przestrzenny
pomiędzy uczniami oraz pomiędzy sobą a uczniami. Należy unikać zajęć
warsztatowych/zespołowych/kontaktowych zmniejszających dystans przestrzenny.
10. Nauczyciel maksymalizuje użycie pomocy naukowych - technik multimedialnych
niewymagających kontaktu fizycznego ucznia z kredą, markerem, tablicą itp. poprzez
wykorzystanie rzutników, ekranów, telewizorów, tablic interaktywnych.
11. W przypadku użycia markera uczeń samodzielnie dezynfekuje dłonie oraz marker
środkiem odkażającym znajdującym się w sali lekcyjnej. Uczniów zachęca się do
przetarcia blatu przy użyciu środka dezynfekcyjnego przed rozpoczęciem zajęć.
12. Zajęcia informatyczne prowadzone z użyciem komputerów wymagają samodzielnej
(przez ucznia) dezynfekcji klawiatury oraz myszki przed i po zajęciach a także
zasłaniania nosa i ust.
13. Szkoła posiada dwa stanowiska sanitarne wyposażone w bezdotykowe termometry
do pomiaru temperatury ciała. O konieczności pomiaru temperatury w razie
podejrzenia choroby rodzice zostaną poinformowani na początku roku szkolnego.
14. Każdy uczeń wybiera najkrótszą drogę od wejścia do sali, w której zorganizowane są
zajęcia. Prosi się o ograniczenie zbędnego przemieszczenia się po budynku szkoły.
15. Wprowadza się obowiązek odkażania rąk natychmiast po wejściu do budynku szkoły.
Podajniki z płynem odkażającym znajdują się przy wejściach do: budynku, toalet, auli,
sali gimnastycznej oraz na szkolnych korytarzach w oznakowanych miejscach.
16. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między pracownikami szkoły
w przestrzeniach wspólnych szkoły i stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój
nauczycielski, korytarze, biblioteka i in.).
17. Przy wejściach do szkoły dyżury pełnią nauczyciele według grafiku dyżurów.
18. Na czas nieokreślony, w szkole zawiesza się obowiązek używania zmiennego obuwia.
19. Suszarki elektryczne do rąk pozostaną nieczynne do odwołania.
20. Przypomina się o bezwzględnym zakazie używania papierosów elektronicznych
i palenia tytoniu na terenie szkoły.

21. Obowiązuje dystans przestrzenny na przerwach oraz poza zajęciami - min. 1,5 m.
22. Młodzież zachęcamy do korzystania z własnych płynów dezynfekujących do rąk.
23. Korzystanie ze stołów tenisowych oraz stolików do gier planszowych dozwolone jest
wyłącznie przy użyciu własnego sprzętu.
24. Bezwzględnie zakazuje się przechowywania jedzenia w szafkach ubraniowych.
25. Szafki ubraniowe będą dostępne w trzech lokalizacjach.
26. Szatnia ogólna będzie dostępna według grafiku zajęć uczniów. Prosi się
o nieprzebywanie w szatni bez uzasadnionej potrzeby.
27. Pomieszczenia sanitarne/przebieralnie/biura mogą być poddawane ozonowaniu.
28. Sprzątanie szkoły przeprowadzane jest zgodnie z harmonogramem w godzinach
popołudniowych według grafiku w dyżurce szkoły.
29. Izolatorium znajduje się w pomieszczeniu numer 006 (harcówka).
30. O awariach, problemach technicznych czy sanitarnych nauczyciele informują
pracowników sekretariatu szkoły.
31. Wyznacza się dwa dni kwarantanny dla książek i innych materiałów
przechowywanych w bibliotece szkolnej. Szkoła zapewnia dwa pojemniki do
dwudniowej kwarantanny książek zlokalizowane obok szkolnej biblioteki (sala 114).
32. Zawiesza się wypożyczanie książek, czasopism do użytku w czytelni.

V. Gastronomia (bufet – sklepik)
1. Szkoła nie prowadzi i nie organizuje żywienia uczniów i pracowników.
2. W szkole funkcjonuje bufet – sklepik, gdzie spożywanie zakupionych lub własnych
posiłków powinno odbywać się z zachowaniem prawidłowych warunków sanitarnohigienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.
3. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
w temperaturze pow. 60°C lub je wyparzać. Wielorazowe naczynia i sztućce można także
umyć w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu.
4. Zakazuje się pozostawiania nieumytych naczyń. Nauczyciele/pracownicy powinni używać
swoich osobistych naczyń, które należy zaraz po użyciu zalać wrzącą wodą z płynem do
zmywania a następnie umyć.
5. W przypadku korzystania z opakowań/sztućców jednorazowych prosi się o uniknie
wyrobów plastykowych.
6. Młodzież prosi się o używanie własnych pojemników na płyny wielokrotnego użytku
(np. bidon).
7. Fontanny wody pitnej pozostaną czynne w celu napełniania bidonów.
8. Dopuszcza się działanie gastronomicznych automatów vendingowych.

VI. Gospodarka odpadami
1.
Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier,
szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane).
2.
Obowiązuje nakaz właściwej utylizacji zużytych środków ochronny osobistej. Maski
i rękawiczki jednorazowe - powinny trafiać wyłącznie do oznakowanych pojemników
znajdujących w szkolnych korytarzach. Pojemniki będą opróżniane codzienne, a worki
z zużytymi maskami i rękawiczkami odpadami trafią na dziewięciodniową kwarantannę
przed ich ostatecznym wyrzuceniem do odpadów mieszanych.
3.
Osoby zajmujące się utylizacją/usuwaniem odpadów zobowiązane
bezwzględnego używania środków ochrony osobistej - masek i rękawiczek.

są

do

Niniejsza procedura obowiązuje od 1 września 2021 r. do odwołania. Procedurę
opracowano w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia, Głównego Inspektora
Sanitarnego, rekomendacje zespołu ds. COVID 19 przy Polskiej Akademii Nauk, wytyczne
Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Niniejsza procedura została skonsultowana z Radą Rodziców i Radą Młodzieżową
Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie.

Ważne kontakty
Całodobowa infolinia PSSE w Chorzowie na temat wirusa SARS-CoV-2:
o
o
o

32 241 24 94 wew. 21 lub 29
32 241 24 95 wew. 21 lub 29
692 180 830

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 1082)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, z późn.
zm.)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r.,
poz.1604 z późn.zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja2021 w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, zakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

