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 Z dniem 1 września 2020 roku zajęcia w naszej placówce odbywają się wg planu.  
Ze względu na trudną i zmienną sytuację epidemiczną dołożymy wszelkich starań,  
by zapewnić bezpieczeństwo higieniczne. W trosce o nasze wspólne dobro wszyscy  
są bezwzględnie zobowiązani do przestrzegania podanych procedur, natychmiastowego 
reagowania na przypadki ich naruszania i informowania o tym przełożonych. W celu 
zapewnienia bezpieczeństwa wspólnie i odpowiedzialnie muszą działać wszyscy uczniowie, 
rodzice, osoby kierujące placówką, pracownicy administracji i obsługi oraz nauczyciele.  

 Szkoła przygotowuje się do różnych wariantów funkcjonowania: stacjonarnego, 
hybrydowego, zdalnego. Wszyscy musimy zgodzić się na różne ograniczenia, by w szkole 
funkcjonującej w wariantach – stacjonarnym i hybrydowym zachować zdrowie i komfort 
psychiczny płynący z relacji z ludźmi. 

 Jeśli zdarzy się sytuacja trudna, np. zakażenie w szkole, czy fala zakażeń w Warszawie, 
dyrektor placówki wystąpi do Głównego Inspektora Sanitarnego z wnioskiem o przejście  
na zdalne nauczanie. Będzie to możliwe, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i GIS-u. 

 



Przewidujemy, że takie rozwiązanie będą czasowe, po upływie czasu niezbędnego  
do zachowania bezpieczeństwa, ponownie powrócimy do pracy w trybie stacjonarny. 

 Najważniejsze jest przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego: chory 
uczeń/pracownik/rodzic nie mogą przyjść do szkoły. Zdrowy uczeń/pracownik po przyjściu 
do szkoły przestrzega zasad dezynfekcji, noszenia maseczek/przyłbic, dystansu społecznego  
i wszystkich wymienionych w tym dokumencie. 

 

I. Podstawa prawna. 
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 poz. 1239 ze zm.) 
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 

poz. 59 ze zm.). 
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2019 r. poz. 1148  

z póź. zm.). 
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach, placówkach (Dz. U. z 2003 r.  
Nr 6. Poz. 69 ze zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2010 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. z 2020 r.  
poz. 8720). 

 

II. Zasady ogólne reżimu sanitarnego obowiązujące wszystkich uczniów i pracowników 
placówki. 
1. Na teren placówki może przychodzić tylko: 

a) Uczeń/pracownik/rodzic zdrowy, bez objawów wskazujących na infekcję 
górnych dróg oddechowych, 

b) Uczeń/pracownik/rodzic, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły i odbierany z niej przez 
rodzica/opiekuna, u którego nie stwierdzono objawów chorobowych. 

3. Przez objawy, o których mowa w punkcie 1a), 2). Rozumie się: podwyższoną 
temperaturę ciała – ponad 37,5 stopnia C., kaszel, ból gardła, duszności i problemy 
z oddychaniem. 

4. Na terenie szkoły mogą przebywać tylko te osoby, których obecność jest w danym 
momencie niezbędna. 



5. Każdy wchodzący zobowiązany jest do zdezynfekowania rąk. Czynność tę należy 
powtarzać wielokrotnie w ciągu dnia. Dyspensery ze środkami odkażającymi 
umieszone są przy wejściu i na korytarzach. 

6. Zaleca się, by nie przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów. 
7. Zaleca się posługiwanie wyłącznie własnymi przyborami piśmiennymi, 

kalkulatorami, podręcznikami. Zaleca się niepożyczanie w/w od innych osób. 
8. Zaleca się ograniczenie do koniecznego minimum dotykania klamek, ścian, poręczy 

uchwytów. 
9. Szkoła zaopatruje uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły w środki 

ochrony osobistej, tj. maseczki lub przyłbice. 
10. W placówce obowiązuje bezwzględny nakaz używania maseczek/przyłbic przez 

osoby przebywające w szatniach, na korytarzach podczas przerw, w bibliotece, 
łazienkach. 

11.  Uczniowie każdej z klas odbywają zajęcia w jednej, przypisanej danemu 
oddziałowi, klasie. Przydział sal w Załączniku 1. Ta zmiana organizacji pracy szkoły 
wydatnie przyczynia się do utrzymania reżimu sanitarnego, nie dotyczy to zajęć w 
grupach. 

12. Nie ma bezwzględnego obowiązku używania maseczek/przyłbic podczas lekcji  
w salach lekcyjnych. Jednak każdy nauczyciel i uczeń może poprosić o założenie 
maseczek/przyłbic podczas zajęć w klasie. Nie ma obowiązku noszenia 
maseczek/przyłbic na sali gimnastycznej. 

13.  W okresie pandemii zniesiona zostaje musztra przed klasą. Obowiązuje wersja 
uproszczona, tj. po wejściu do sali lekcyjnej uczniowie stają na baczność przy 
własnych ławkach, jeden uczeń melduje bez odliczania i podawania ręki. 

14.  Przerwy dla uczniów w reżimie sanitarnym są określone harmonogramem 
znajdującym się w Załączniku 2. Wyżej wspomniany dokument zasadniczo 
ogranicza przebywanie dużej ilości osób jednoczenie na przerwie i w znacznym 
stopniu przyczynia się do zachowania zasad i wytycznych reżimu sanitarnego. 

15. Zaleca się utrzymywanie dystansu od innych osób, rezygnację z powitań, 
podawania rąk, uścisków, wymieniania się przedmiotami, książkami, itp.  

16.  Zaleca się przebywanie w pomieszczeniach zamkniętych tylko, gdy jest  
to konieczne i opuszczanie ich natychmiast, gdy nastąpi taka możliwość,  
np. po zakończeniu lekcji. 

17.  Podczas przerw, na korytarzach zaleca się utrzymywanie dystansu, 
niegromadzenie się. 

18.  Obowiązuje bezwzględny zakaz picia napojów z jednej butelki, wymieniania się 
produktami spożywczymi. 

19. W budynku szkoły zostanie wydzielone pomieszczenie zamknięte, służące  
do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy choroby, mogące wskazywać  
na Covid-19. 

 



III. Obowiązki dyrektora szkoły. 
1. Dyrektor szkoły ustala i wdraża procedury obowiązujące w LXXVI Liceum 

ogólnokształcącym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie  
do obowiązujących wymogów sanitarnych. 

2. Dba o poinformowanie rodziców, uczniów, pracowników o obowiązujących 
procedurach, wywieszenie instrukcji, opublikowanie procedur na stronie 
internetowej szkoły. 

3. Ustala i wdraża zasady dezynfekcji pomieszczeń szkoły, a także przedmiotów 
wspólnego użytku, w tym sprzętu sportowego. 

4. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji ucznia lub pracownika. 

 

IV.  Obowiązki pracowników obsługi i administracji oraz nauczycieli. 

Obowiązki pracowników obsługi i administracji 

1. Pracownik dba o higienę rąk, często myje je mydłem i środkiem dezynfekującym, 
nie dotyka okolic twarzy, ust, nosa i oczu. 

2. Wykonując prace porządkowe, pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym 
pracuje. 

3. Wszystkie pomieszczenia, klamki, blaty, sprzęt komputerowy, sportowy będą co 
najmniej raz dziennie dezynfekowane przez pracowników technicznych. 

4. Pracownicy techniczni obowiązani są otworzyć okna każdego dnia przed lekcjami  
i zamknąć je po zajęciach, po wywietrzeniu i sprzątnięciu pomieszczeń. 

5. Powierzchnie dotykowe, tj. biurka, klamki, włączniki światła, poręcze i inne 
przedmioty, np. telefony, klawiatury- pracownik regularnie dezynfekuje zaleconym 
środkiem. 

6. Wszystkie przestrzenie często używane, tj. ciągi komunikacyjne, łazienki pracownik 
regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem. 

Obowiązki nauczycieli 

1. Nauczyciel wyjaśnia procedury i przypomina o konieczności ich stosowania. Zwraca 
szczególną uwagę na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem 
zakażenia koronawirusem, tj. noszenia maseczek/przyłbic, zachowania dystansu, 
mycia i dezynfekcji rąk i wszystkich wymienionych w punkcie 2.). 

2. Pełni dyżury, zgodnie z harmonogramem z Załącznika 2. 
3. Przestrzega zasad korzystania z przestrzeni wspólnej, stosując się do zaleceń 

Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających 
jednocześnie w w/w miejscu. 

4. Unika organizowania większych skupisk uczniów w jednym miejscu. 
5. Nauczyciele powinni zachować dystans społeczny między sobą na każdej 

przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra. 



6. Nauczyciel dba o higienę rąk, często myje je mydłem i dezynfekuje, nie dotyka 
okolic twarzy, ust, nosa i ocz. 

7. Nauczyciele obowiązani są o wietrzenie sal, w których prowadzą zajęcia. 
Otwieranie okien podczas przerw i, w miarę możliwości, podczas zajęć lekcyjnych. 

8. Jeśli nauczyciel ma objawy choroby, a w szczególności kaszel, gorączkę lub miał 
kontakt z osoba zakażoną musi niezwłocznie poinformować o tym dyrektora 
placówki i nie może podjąć pracy. 

9. Każdy nauczyciel korzysta ze swojego kubka, po zakończonej pracy chowa  
go do własnej szafki. 

10. W szatni mogą znajdować się tylko okrycia używane w danym dniu przez  
ich właścicieli. Nie wolno pozostawiać rzeczy. 

 

V. Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych. 
1. Rodzice /Prawni opiekunowie obowiązani są do zapoznania się z Procedurami 

Bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole. 
2. Rodzice/Prawni opiekunowie obowiązani są zatrzymać dziecko w domu, jeśli ma 

objawy chorobowe- w szczególności kaszel, gorączkę lub, jeśli miało kontakt  
z osobą zakażoną Covidem-19. 

3. Rodzice/Prawni opiekunowie zobowiązani są do niezwłocznego informowania 
szkoły o potwierdzonych dolegliwościach ucznia lub członków jego najbliższej 
rodziny. Związanych z chorobami zakaźnymi, w szczególności- Covid-19. Muszą 
również informować placówkę o poddaniu rodziny kwarantannie. 

4. Rodzice/Prawni opiekunowie muszą być w stałym kontakcie z placówką, 
wychowawcą, nauczycielami za pomocą dziennika elektronicznego. Zebrania 
również odbywają się on-line. 

5. Rodzice/Prawni opiekunowie powinni czuwać nad tym, by dziecko prowadziło 
higieniczny tryb życia i unikało imprez towarzyskich. 

6. Wchodząc do budynku, Rodzic/Prawny opiekun musi zdezynfekować ręce, założyć 
maseczkę/przyłbicę i zachować na terenie placówki bezpieczny co najmniej 1,5 
metrowy dystans. 

 
VI. Procedury na wypadek sytuacji zagrożenia. 

1. W przypadku podejrzenia zagrożenia koronawirusem (kaszel, gorączka, duszności) 
uczeń i pracownik szkoły powinien zostać w domu i poinformować o zaistniałej 
sytuacji dyrektora placówki/wychowawcę. 

2. Uczeń, przebywający w szkole, u którego stwierdzono występowanie objawów 
wskazujących na możliwość zarażenia Covid-19 zostaje umieszczony w izolatorium 
przez pracownika szkoły. 

3.  Uczeń pozostaje pod nadzorem nauczyciela w izolatorium. 



4. Uczniowi należy obowiązkowo zmierzyć temperaturę ciała. Jeżeli pomiar 
termometrem bezdotykowym wynosi 37,5 stopni C lub wyżej- należy powiadomić 
rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły i 
przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.  

5. Sekretarz szkoły zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji. 
6. Dyrektor lub wskazany przez niego pracownik zawiadamia rodziców/prawnych 

opiekunów, zobowiązując ich do bezpiecznego transportu ucznia. 
7. Jeśli możliwość zakażenia występuje u pracownika szkoły, pozostaje on sam  

w izolatorium i uzgadnia z dyrektorem zasady bezpiecznego transportu. 
8. Dyrektor zawiadamia Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Warszawie, a także 

wdraża zalecane przez nią zmiany organizacyjne za zgodą organu prowadzącego 
szkołę. 

9. W przypadku potwierdzenia zakażenia u pracownika/ucznia dyrektor szkoły 
informuje organ prowadzący szkołę i działa zgodnie ze schematem procesu 
komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu 
oświaty. 

 
VII. Przypadki szczególne. 

1. Jeśli uważasz, że ktoś nie zastosował się do którejś z zasad regulaminu, zwróć  
mu uwagę. Przypomnij, że chodzi o nasze wspólne dobro, zdrowie wszystkich osób 
przebywających na terenie szkoły. 

2. W przypadku braku reakcji, poinformuj o tym fakcie nauczyciele/przełożonego. 
3. Jeśli źle poczujesz się w szkole, niezwłocznie poinformuj nauczyciela/przełożonego. 

Zostaniesz umieszczony w izolatorium, a następnie bezpiecznie 
przetransportowany do domu lub najbliższej placówki zdrowia. 

4. Jeśli zauważysz na terenie szkoły osobę mającą objawy choroby, które Cię 
zaniepokoiły, niezwłocznie poinformuj o tym przełożonego/nauczyciela. 

 

VIII. Sposoby komunikacji. 
1. We wszystkich sprawach można kontaktować się z Zespołem Zarządzającym Szkołą 

za pośrednictwem dziennika elektronicznego – Librus: 
- z dyrektor Izabelą Nowak-Piłką, 
- z wicedyrektorem Pawłem Kanią, 
- z wicedyrektorem społecznym Karolem Kakarenko, 
- z Magdaleną Sitnicką, 
- z Piotrem Ślusarczykiem, 

lub drogą telefoniczną pod numerami: (22)6196288 lub (22)6193083. 

 



IX. Zasady korzystania z obiektów sportowych znajdujących się na terenie placówki, 
biblioteki, pracowni informatycznej. 
1. Załącznik 3. – Zasady korzystania z obiektów sportowych znajdujących się  

na terenie szkoły obowiązujące w okresie pandemii. 
2. Załącznik 4. – Zasady korzystania z pracowni informatycznej obowiązujące  

w okresie pandemii. 
3. Załącznik 5. – Zasady korzystania z biblioteki i czytelni obowiązujące w okresie 

pandemii. 

 

X. Postanowienia końcowe. 
1. Procedury bezpieczeństwa wchodzą w życie z dniem 31.08.2020. 
2. Procedury obowiązują do czasu ich odwołania. 

 

XI. Załączniki. 
1. Załącznik 1. Przydział sal dla poszczególnych oddziałów obowiązujący w okresie 

pandemii. 
2. Załącznik 2. Harmonogram przerw obowiązujący w okresie pandemii. 
3. Załącznik 3. Zasady korzystania z obiektów sportowych znajdujących się na terenie 

szkoły obowiązujące w okresie pandemii. 
4. Załącznik 4. Zasady korzystania z pracowni informatycznej obowiązujące w okresie 

pandemii. 
5. Załącznik 5. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni obowiązujące w okresie 

pandemii. 
 

  

  

 


