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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W GDAŃSKU im. Bohaterów Westerplatte 

i postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów 

prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego 

 

I. Podstawa prawna regulaminu:  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1166)  

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz. 

410)  

3. 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. z 2020 r., poz. 493)  

II. Akty prawne wchodzące w życie z dniem 01 września 2020:  

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r.w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 

1389).  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1394).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  

III. Założenia ogólne  

1. Regulamin określa zasady organizacji pracy w szkole w związku z zagrożeniem 

zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz opisuje działania mające na celu uniknięcie 

rozprzestrzeniania się wirusa.  

2. Regulamin obowiązuje od 01. września 2020 r. na terenie całego liceum (budynek wraz 

z terenem zielonym i boiskiem szkoły) a do jego przestrzegania zobowiązane są 

wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły. 

3. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby zdrowe, nie wykazujące objawów 

chorobowych infekcji dróg oddechowych oraz osoby, których bliscy lub osoby, z 

którymi się kontaktowały nie przebywają na kwarantannie. 

4. Osoby z zewnątrz, które wchodzą do szkoły są zobowiązane do: 

 

a. wpisania się do rejestru wejść na dyżurce 
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b. dezynfekcji rąk lub założenia rękawiczek  

c. noszenia maseczki lub przyłbicy 

5. Osoby z zewnątrz, interesanci, rodzice, itp., mogą przebywać na terenie szkoły 

wyłącznie na parterze w wyznaczonym miejscu, przy, lub w sekretariacie lub, w 

przypadku spotkań z nauczycielami – w wyznaczonych salach. 

6. Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy 

dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk oraz bezdotykowy 

termometr, który wykorzystany będzie zgodnie z przeznaczeniem w miarę potrzeb. 

 

 

IV. Zasady organizacji pracy 

 

 

1. Wychowawcy klas ustalają sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami lub opiekunami 

ucznia. 

2. Rodzice mają obowiązek przekazać wychowawcy klasy informacje o stanie zdrowia 

ucznia istotne z punktu zapewnienia bezpieczeństwa epidemicznego w szkole.  

3. W III LO, w miarę możliwości, zapewnia się taką organizację pracy szkoły, która 

ograniczy gromadzenie się poszczególnych grup uczniów na terenie szkoły.  

4. W budynku szkoły, w przestrzeniach wspólnych (korytarze, klub, itp.) obowiązuje 

zasłanianie ust i nosa maseczką lub przyłbicą. Osłonę można zdjąć po zajęciu miejsca 

w sali lekcyjnej. 

5. Każdy pracownik szkoły dostrzegający u któregokolwiek z uczniów oznaki choroby 

natychmiast powiadamia o tym swojego bezpośredniego przełożonego.  

6. Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z planem lekcji, wchodzą/wychodzą do/z 

budynku zgodnie z wytycznymi: 

Wejście/wyjście od: 

 

Zajęcia w salach/na piętrach 

 

BOISKA/KLUBU 
Lab + Sale 35-39 i Olimp: 40-45 + WF w razie niepogody 

 

BOISKA/ 

PAWILONU CHEM. 

Sale na parterze (4,5,6,kom,7,11,12,13) + nr 2, nr 3, + pawilon+ 

14a, 14b, 15 

 

GŁÓWNE 

I piętro (16,17,18,19,10,21,22,23,24,25) oraz II piętro 

(aula,28,29,30,31,32) (z wyłączeniem sal 35-39)  

 

 

7. Wejście do szkoły od strony szatni zostaje zamknięte do odwołania. 

8. Szatnia zostaje zamknięta. 

9. Szafki szkolne zostają rozstawione w szkole w taki sposób, by zapobiec gromadzeniu 

się uczniów w jednym miejscu i umożliwić jak najbardziej bezpieczne korzystanie z 

nich. 

10. Na korytarzach szkolnych obowiązuje ruch prawostronny i w miarę możliwości 

zachowanie dystansu społecznego.  

11. Uczniowie w trakcie przerw, w sprzyjających warunkach pogodowych powinni 

przebywać na boisku lub na terenie zielonym wokół szkoły. W przypadku 
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niesprzyjającej pogody uczniowie przebywają w budynku szkolnym zachowując 

odpowiedni dystans społeczny.  

12. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych lub pozalekcyjnych lub podczas wyjścia na zewnątrz 

na przerwę uczeń opuszcza budynek szkoły tym wyjściem, które jest najbliżej sali 

lekcyjnej, w której ma lekcje (patrz: tabelka powyżej) 

13. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych, w tym 

skracania ich do 30 min. minimalnie lub wydłużania ich do 60 min. maksymalnie (w 

przypadku zajęć w blokach). Skrócenie zajęć nie zwalnia nauczyciela z 

odpowiedzialności opieki nad uczniami. 

14. W sprzyjających warunkach pogodowych dopuszcza się odbywanie zajęć innych niż wf 

na terenie zielonym szkoły. 

15. Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz czytelni szkolnej możliwe jest na określonych w 

regulaminie biblioteki oraz czytelni zasadach, uwzględniających szczegółowe zapisy 

dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego. 

 

V. Zasady higieny i dezynfekcji 

 

1. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania standardów 

higienicznych zalecanych przez GIS i MEN. 

2. Każda osoba wchodząca do budynku ma obowiązek zdezynfekować ręce przy wejściu. 

3. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic w przestrzeniach 

wspólnych. Osłonę można zdjąć po zajęciu miejsca w sali lekcyjnej. 

4. Przy głównym wejściu do budynku szkoły znajdują się numery telefonów do właściwej 

stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i NFZ. 

5. W toaletach znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy 

dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – zasady prawidłowego przeprowadzania 

dezynfekcji.  

6. Przybory do ćwiczeń wykorzystywane podczas zajęć wf są dokładnie czyszczone lub 

dezynfekowane.  

 

VI. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia  

 

1. W przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia, gdy przejawia on objawy choroby układu 

oddechowego izoluje się go w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z 

zapewnieniem właściwego dystansu społecznego ( min. 2 m odległości ).  

2. Uczeń pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora szkoły 

z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego. 

3. Uczniowi mierzona jest temperatura termometrem bezdotykowym. 

4. Rodzic jest niezwłocznie informowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania go ze szkoły. 

5. Rodzice dzieci z klasy/grupy ucznia, u którego podejrzewa się zakażenie, informowani 

są niezwłocznie o zaistniałej sytuacji. 

6. Pomieszczenia szkolne, w których przebywał uczeń są niezwłocznie poddawane 

sprzątaniu i dezynfekcji.  

7. Dyrektor szkoły informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący o sytuacji oraz stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego. 
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VII. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika 

 

1. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe dróg 

oddechowych niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły lub, w przypadku 

nieobecności, innego zwierzchnika.  

2. Dyrektor szkoły albo inny zwierzchnik pracownika kieruje go do wyznaczonego 

odizolowanego pomieszczenia, po czym zawiadamia PPIS i organ prowadzący o 

zaistniałej sytuacji i stosuje się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy - biorąc pod uwagę zaistniały przypadek - 

wdrożyć dodatkowe procedury 

3. Pomieszczenia szkolne, w których przebywał pracownik bezzwłocznie poddaje się 

sprzątaniu i dezynfekcji.  

4. Każdy pracownik ma obowiązek poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie 

uzasadnionej potrzeby.  

 

 

VIII. Postępowanie w przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem ucznia lub 

pracownika szkoły 

 

1. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i organ 

prowadzący o zaistniałej sytuacji i po uzyskaniu pozytywnej opinii sanepidu, podejmuje 

decyzję o zmianie modelu kształcenia lub zamknięciu szkoły. 

 

Załącznik 1: schemat postępowania 

 

IX. Postanowienia końcowe 

 

1. Regulamin może ulec zmianie w przypadku objęcia terenu, na którym znajduje się 

szkoła strefą żółtą lub czerwoną lub zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji 

Narodowej albo Głównego Inspektora Sanitarnego.  

 

 

 

 


