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 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA  

IV Liceum Ogólnokształcącego 

im. Kazimierza Wielkiego 

W CZASIE EPIDEMII WIRUSA SARS-Cov-2   

rok szkolny 2021/2022 

 

I. ZASADY OGÓLNE: 

 

1.  Do szkoły mogą uczęszczać wyłącznie uczniowie zdrowi bez objawów infekcji dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie bądź w izolacji 

w warunkach domowych lub w izolacji. 

2.  Do pracy przychodzą wyłącznie osoby zdrowe bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję górnych dróg oddechowych, bez temperatury oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji. 

3.  Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników obowiązują zasady higieny, m.in. częste 

mycie i dezynfekowanie rąk, profilaktyka podczas kichania i kaszlu oraz unikanie 

dotykania oczu, nosa i ust. 

4. Interesanci i inne osoby z zewnątrz przychodzące do szkoły w konkretnym celu mogą 

przebywać tylko w obszarze drzwi wejściowe – sekretariat szkoły z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (tylko osoby zdrowe, osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk) i w czasie niezbędnym do załatwienia sprawy. 

5. Przy każdym wejściu do szkoły znajduje się  płyn do dezynfekcji rąk, do korzystania z niego 

zobligowane są wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 

6. Przed wejściem do szkoły obowiązkowo należy zdezynfekować ręce, a jeżeli istnieją 

przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji należy dokładnie umyć ręce lub 

stosować rękawiczki ochronne). 

7.  W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem instrukcje do dezynfekcji rąk. 
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8. Na terenie szkoły obowiązuje stosowanie własnych środków ochrony osobistej (rękawiczki, 

maseczki lub  przyłbice), jeśli przepisy wyższego rzędu nie stanowią inaczej. 

9. Zużyte maseczki lub rękawice jednorazowe wyrzuca się wyłącznie do wyznaczonych do tego 

pojemników. 

10.  Należy zwracać uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. 

11. Należy ograniczać w miarę możliwości  liczbę kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale 

czasowym, w ramach zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem. 

12. Wszyscy nauczyciele, pracownicy szkoły i uczniowie zobowiązani są do zachowywania dystansu 

między osobami, szczególnie w miejscach wspólnych, a jeżeli jest to niemożliwe to stosowanie 

środków ochrony osobistej (osłona ust i nosa). 

13.  Z szatni korzysta się według zasad ustalonych przez dyrektora szkoły. 

14.  Udostępnione sale dydaktyczne, w których przebywają uczniowie muszą być wietrzone, co 

najmniej raz na godzinę i dezynfekowane po zakończeniu zajęć.   

15. W szkole zostało wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony 

indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie – IZOLATORIUM ( sala nr 47), w którym 

będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

16. Rodzice/opiekunowie uczniów zobowiązani są do wskazania sposobu szybkiej z nimi 

komunikacji (np. nr telefonu, który zawsze odbiorą).  

17. Każdy przebywający na terenie szkoły ma dostęp do potrzebnych numerów telefonów: do 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, do organu prowadzącego szkołę – Wydziału Edukacji i Sportu 

Urzędu Miasta Bydgoszczy,  do stacji sanitarno-epidemiologicznej, NFZ i służb medycznych. 

 

II. ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE 

 

1. Zajęcia lekcyjne dla poszczególnych klas, odbywają się w sali wyznaczonej Planem Lekcji  

2. Podczas zajęć uczniowie korzystają tylko z własnych przyborów, podręczników i odzieży 

sportowej. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

3. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 
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4. Zalecane jest przy odpowiednich warunkach pogodowych przeprowadzanie zajęć na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły. 

5. Zajęcia wychowania fizycznego, jeśli tylko pozwalają na to warunki atmosferyczne, powinny 

odbywać się na boisku szkolnym z ograniczeniem ćwiczeń i gier wymagających bezpośredniego 

kontaktu uczniów ze sobą.  

6. Ograniczenie ćwiczeń i gier kontaktowych dotyczy także zajęć 

prowadzonych w sali gimnastycznej, fitness, siłowni, świetlicy i salach lekcyjnych. 

7. Przerwy między lekcjami, przy odpowiednich warunkach pogodowych, uczniowie zachowując 

dystans społeczny spędzają na świeżym powietrzu na terenie szkoły, pod opieką nauczycieli 

dyżurujących. 

 

III. POMIESZCZENIA DYDAKTYCZNE 

 

1. Z sali (świetlicy) przeznaczonej na prowadzenie zajęć z uczniami usunięte zostają wszystkie 

przedmioty i sprzęty,  których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. 

2. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć 

odkłada się w wyznaczonym miejscu i dokładnie czyści lub dezynfekuje po ich zakończeniu. 

3. Sale lekcyjne i sala gimnastyczna oraz pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy używane 

przez uczniów podczas zajęć są myte detergentem lub dezynfekowane po każdym dniu 

zajęć, a jeśli to możliwe to po każdych zajęciach. 

4. Nie zaleca się używania pomocy i sprzętów, które trudno jest umyć lub zdezynfekować. 

5. Sale, w których odbywają się zajęcia i części wspólne (korytarze) należy wietrzyć co 

najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

6. W pracowni informatycznej uczniowie przed przystąpieniem do zajęć i po ich zakończeniu 

dezynfekują ręce. 

7. W siłowni uczniowie przed wykonaniem ćwiczenia na wskazanym sprzęcie i po jego wykonaniu 

dezynfekują ręce.  
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IV. BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

1. Biblioteka szkolna ustala zasady swojej pracy z uwzględnieniem ograniczonego kontaktu 

uczniów ze sobą oraz kwarantanny dla książek i materiałów edukacyjnych powracających 

od uczniów w postaci zwrotów do biblioteki szkolnej. 

2. Nauczyciel – bibliotekarz ustali i upowszechni zasady korzystania z biblioteki szkolnej, 

uwzględniając konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów 

przechowywanych w bibliotekach. 

 

V. HIGIENA,CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ W SZKOLE 

 

1. Nauczyciele pracownicy obsługi dbają o wietrzenie sal, korytarzy i innych pomieszczeń 

szkolnych, w których przebywają uczniowie, przynajmniej raz na godzinę, podczas przerw 

oraz w miarę potrzeb podczas trwania zajęć lekcyjnych. 

2. Sale lekcyjne, korytarze oraz pozostałe pomieszczenia w szkole są regularnie myte 

i dezynfekowane, ze szczególnym uwzględnieniem klamek, poręczy, blatów stolików, 

krzesełek, klawiatur, myszy komputerowych, włączników światła oraz innych sprzętów 

szczególnie użytkowanych i stwarzających niebezpieczeństwo sanitarne dla 

użytkowników. 

3. Codzienne prace porządkowe i dezynfekujące wykonywane przez pracowników obsługi 

szkoły są monitorowane na specjalnym wykazie. 

Podczas dezynfekowania sprzętów i pomieszczeń środkami chemicznymi należy 

przestrzegać zaleceń producenta w zakresie ilości użytych środków oraz sposobu ich 

dawkowania oraz wietrzyć pomieszczenia, aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 

oparów środków używanych do dezynfekcji. 

4. Pracownicy obsługi na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym 

ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu. 
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VI. OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

 

1. Nauczyciel dba o zgodne z wymogami sanitarnymi zachowanie uczniów - zachowanie 

dystansu, nie pożyczanie od siebie i nie wymienianie się rzeczami, częste i właściwe 

mycie rąk, ochronę ust i nosa w sytuacjach gdy brak możliwości zachowania dystansu społecznego 

itp. 

2. Przeprowadza pogadankę na temat potrzeby zachowania zasad higieny podczas zajęć. 

3. Jeśli zachodzi taka potrzeba np. widoczne złe samopoczucie ucznia, widoczne objawy chorobowe 

np. kaszel, podniesiona temperatura:  

- telefonicznie zawiadamia sekretariat szkoły o zaistniałej sytuacji; 

- oddaje ucznia pod opiekę innego pracownika, który odprowadza ucznia do IZOLATORIUM 

sprawując  nad nim opiekę do przybycia rodziców; 

- sekretariat szkoły powiadamia rodziców i dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji; 

4. Nauczyciel odbywa zajęcia  w wyznaczonych Planem Lekcji salach. 

5. Przed rozpoczęciem lekcji myje lub dezynfekuje ręce.  

6. Dba o wietrzenie sali, w której realizuje zajęcia. 

7.  Nauczyciel dyżurujący jest zobowiązany dbać o bezpieczeństwo sanitarne uczniów na przerwach. 

8. Nauczyciel wychowawca pozyskuje zgodę rodziców na dokonywanie pomiaru temperatury ciała 

uczniów w klasie jeśli zachodzi taka potrzeba np. złe samopoczucie, widoczne objawy chorobowe u 

ucznia. 

9. Nauczyciel zachowuje dystans społeczny między sobą i innymi pracownikami, w każdej 

przestrzeni szkoły a jeśli nie jest to możliwe używa środków ochrony osobistej ( osłona ust i nosa). 

10. Skrupulatnie przestrzega zaleceń GIS, MEN i MZ, wewnątrzszkolnych regulaminów 

i procedur wprowadzonych w związku ze stanem epidemii oraz stosuje się do zarządzeń 

i poleceń dyrektora szkoły. 
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VII. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI 

 

1.Pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do zachowania zasad dystansu społecznego, 

stosowania środków ochrony osobistej podczas obsługi interesantów. 

2. Zachowują dystans społeczny między sobą i innymi pracownikami, w każdej przestrzeni 

szkoły a jeśli nie jest to możliwe używają środków ochrony osobistej ( osłona ust i nosa). 

3. Pracownicy obsługi dbają aby w dozownikach nie zabrakło płynu dezynfekującego a w 

pomieszczeniach sanitarnych środków higienicznych. 

4. Dopilnowują by wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały ręce, miały zakryte usta i 

nos (jeżeli nie ma możliwości zachowania dystansu społecznego) oraz nie przekraczały 

wyznaczonych stref przebywania o ile takie są wyznaczone w określonych dniach funkcjonowania 

szkoły. 

5. Przeprowadzają na bieżąco oraz po zakończeniu zajęć czynności związane z utrzymaniem 

czystości we wszystkich użytkowanych pomieszczeniach szkolnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal dydaktycznych, pomieszczeń sanitarno-

higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i innych pomieszczeniach, 

w których przebywali uczniowie lub nauczyciele, włączników. Na bieżąco dezynfekują toalety. 

6. Każdego dnia dokładnie myją z użyciem detergentu lub dezynfekują użyte przez uczniów 

przybory do ćwiczeń i sprzęt sportowy, sprzęt na boisku szkolnym, i podłogę w sali 

gimnastycznej i innych pomieszczeniach w których odbywają się zajęcia z uczniami. 

7. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzegają zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Po każdej dezynfekcji dokładnie wietrzą 

pomieszczenie przestrzegając, przy tym czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

8. Przeprowadzone czynności wpisują w odpowiednich wykazach, kontrolowanych przez pracownika 

administracji szkoły. 
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9. Wykonują swoje czynności, korzystając ze środków ochrony indywidualnej (jednorazowe 

rękawiczki, fartuch z długim rękawem, osłona na usta i nos). 

10. Unikają niepotrzebnego kontaktu z nauczycielami i uczniami oraz rodzicami, a w sytuacjach 

wymagających takiego kontaktu zachowują dystans co najmniej 1,5 metra. 

11. Skrupulatnie przestrzegają zaleceń GIS, MEN i MZ, wewnątrzszkolnych regulaminów 

i procedur wprowadzonych w związku ze stanem epidemii oraz stosują się do zarządzeń 

i poleceń dyrektora szkoły. 

 

1. OBOWIĄZKI UCZNIÓW 

 

1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

2. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 

szkolnym ucznia, Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.  

3. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, 

gorączka) pozostaje w domu i rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń zawiadamia o tym fakcie 

dyrektora placówki.  

4. Do szkoły uczniowie wchodzą i wychodzą tylko przez wejście dla nich wyznaczone - wejście 

główne lub wejście od strony parkingu szkoły.  

5. Przy wejściu do szkoły obowiązuje zasada dystansu społecznego. Jeżeli zasada dystansu 

społecznego nie może być zachowana, ucznia obowiązuje ochrona nosa i ust ( maseczka, przyłbica)  

6. Przy wejściu do szkoły uczniowie zobowiązani są bezwzględnie do odkażania rąk płynem do 

dezynfekcji rąk wg instrukcji umieszczonej w widocznych miejscach w placówce.  

7. Uczniowie korzystają z szatni uczniowskich wg odrębnych przepisów.  

8. Przy wejściu do i wyjściu z sali lekcyjnej zachowują dystans społeczny. Jeżeli zasada dystansu 

społecznego nie może być zachowana, ucznia obowiązuje ochrona nosa i ust ( maseczka, przyłbica) 
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9. Dystans społeczny obowiązuje  na schodach, korytarzach szkolnych oraz na terenach zielonych 

szkoły. Jeżeli nie jest to możliwe uczniowie zobowiązani są do stosowania środków ochrony 

osobistej ( osłona ust i nosa) .  

10. Podczas pobytu w salach uczniowie przestrzegają zasad bezpieczeństwa.  

11. Uczniowie przemieszczają się w szkole tylko w niezbędnych sytuacjach.  

12. Uczniowie korzystają podczas jednego dnia nauki z  sal wyznaczonych Planem Lekcji.  

13. Uczniowie nie gromadzą się w toaletach, korytarzach w zwartych grupach.  

14. Uczniowie podczas przerw nie wychodzą poza teren szkoły.  

15. Uczniowie powinni :  

a) zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 metra), nie witać się przez podanie ręki,  

b) regularnie i dokładnie myć ręce wodą z mydłem przez co najmniej 30 sekund według zalecanej 

przez SANEPID instrukcji lub zdezynfekować dłonie- środkiem na bazie alkoholu.  

c) podczas nauki NIE dotykać dłońmi okolic twarzy zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegać 

higieny kaszlu i oddychania.  

d) dbać, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:  

 

2. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  

 

1. Rodzic odpowiada za stosowanie zasad bezpieczeństwa przez swoje dziecko w drodze do szkoły, 

jak i w drodze powrotnej.  

2. Zobowiązuje się rodziców do poinformowania uczniów o zagrożeniach Covid-19 płynących                         

z korzystania z komunikacji publicznej i przebywania w miejscach zatłoczonych.  

3. Rodzice składają oświadczenie, że w uzasadnionych przypadkach dziecku może być na terenie 

szkoły mierzona temperatura. 

4. Uczniowie z podwyższoną temperaturą, katarem, kaszlem oraz innymi objawami chorobowymi 

powinni być zbadani przez lekarza i do czasu pełnego powrotu do zdrowia zostać w domu.  

5. Rodzice są zobowiązani do odbierania telefonów ze szkoły.  
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6. Każdorazowa zmiana danych kontaktowych podanych do wiadomości w szkole podlega 

natychmiastowej aktualizacji.  

7. Wymagane dane to aktualne numery telefonów komórkowych obydwojga rodziców oraz 

opcjonalnie numery stacjonarne do zakładów pracy.  

8. Na wypadek konieczności poinformowania rodziców o zaistniałym w szkole przypadku 

zachorowania, wymagany jest aktualny adres mailowy do jednego z rodziców.  

Administratorem danych osobowych jest IV Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza 

Wielkiego ul. Stawowa 39, 85-323 Bydgoszcz, tel. 52 325 72 40; 52 52 373 14 65 e-mail 

lo04@edu.bydgoszcz.pl 

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: iod@um.bydgoszcz.pl 

 Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z realizacją wyżej 

wskazanych celów przez Administratora i nie będą przetwarzane dla celów marketingowych 

lub w sposób zautomatyzowany.  

9. Rodzice zapewniają dziecku indywidualną osłonę ust i nosa.  

10. Rodzice regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust.  

Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.  

 

3. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU ZAKAŻENIA 

 

1. Uczeń, który manifestuje, przejawia niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel zostaje odizolowany 

w  - Izolatorium ( sala nr 47), gdzie przebywa do czasu odebrania go przez rodziców. Opiekun ucznia 

powiadamia niezwłocznie o tym rodzica dziecka i dyrektora szkoły. 

2. Uczeń przebywa w Izolatorium do momentu pojawienia się w szkole Jego 

rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Pracownicy szkoły w tym nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi zostali 

poinformowani, że: 
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a. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać 

w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, 

że mogą być zakażeni koronawirusem. 

    b. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować o tym 

dyrektora szkoły i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej. 

    c. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie poddaje gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, szczególnie 

powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz stosuje zalecenia wydane 

przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

d. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 


