
REGULAMIN 

działalności XLVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Edwarda Dembowskiego w 

Warszawie trakcie prowadzonych w szkole zajęć dydaktyczno - wychowawczych  

w roku szkolnym 2020/21 

 

§ 1 

Postanowienia ogólne 

 

1. Niniejszy regulamin powstał na podstawie: 

 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 

491 z późniejszymi zmianami) w sprawie ogłoszenia na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii i związanych z nim wszystkich 

obowiązujących restrykcji; 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. (Dz. 

U. 2020 poz. 1386) zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ; 

 Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

od 1 września 2020 r. z dnia 5 sierpnia 2020 

 

2. Celem niniejszego regulaminu jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia 

wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci, 

rodziców/opiekunów oraz pracowników szkoły, w trakcie prowadzonych zajęć 

dydaktyczno – wychowawczych.  

 

§ 2 

 

Sposób organizowania zajęć dydaktyczno – wychowawczych 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji w warunkach domowych. 

2. Wszystkie osoby przebywające w placówce obowiązuje stosowanie środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  

3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

4. Uczeń/pracownik jest zobowiązany do stosowania osłony ust i nosa w 

pomieszczeniach ogólnych (szatnie, korytarze, toalety, itp.), w których nie ma 

możliwości zachowania dystansu fizycznego min. 1,5 m. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany do stosowania osłony ust i nosa także podczas 

prowadzenia zajęć, jeśli nie ma możliwości zachowania dystansu fizycznego min. 

1,5.m 

6. Uczeń jest zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca. Uczeń ma 

obowiązek ponownie założyć osłonę, kiedy podchodzi do niego nauczyciel lub uczeń 

opuszcza swoje miejsce w ławce. 

7. Uczniowie zajmują miejsca począwszy od końca sali z wyłączeniem ławki 

bezpośrednio przy biurku nauczyciela. 



8. Jeśli pozwalają na to warunki, uczniowie siedzą w ławkach pojedynczo.  

9. Nauczyciele prowadzący zajęcia z przyporządkowanymi im grupami powinni zadbać 

o to, by zajęcia odbywały się wyłącznie w wyznaczonych poszczególnym grupom 

salach. 

10. Zabronione jest organizowanie zajęć z udziałem osób niebędących pracownikami 

(nauczycielami) szkoły. 

11. Zabrania się organizowania wyjść z uczniami poza teren szkoły – w tym zwłaszcza 

spacerów czy wycieczek. 

12. Sale, w których organizowane są zajęcia z uczniami, powinny być wietrzone przez 

nauczyciela sprawującego opiekę nad danym oddziałem, co najmniej raz na godzinę, a 

w razie potrzeby również w trakcie zajęć.  

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie zabiera ze sobą do 

szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

14. Zasady korzystanie z biblioteki, obiektów sportowych oraz gabinetu profilaktyki 

zdrowotnej regulują odpowiednio „Zasady  korzystania z biblioteki” (załącznik nr 1), 

„Zasady korzystania z obiektów sportowych” (załącznik nr 2) oraz „Zasady 

korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej” (załącznik nr 3) 

 

§ 3 

Podejmowanie czynności higieniczno-sanitarnych 

 

1. Przy wejściu do szkoły oraz w wyznaczonych miejscach na terenie placówki znajdują 

się płyny do dezynfekcji rąk, z których zobowiązana jest obligatoryjnie skorzystać 

każda osoba wchodząca do szkoły i przebywająca na jej terenie.  

2. Zobowiązuje się personel obsługi do regularnego sprawdzania stanu pojemników z 

płynem i napełniania ich w razie potrzeby.  

3. Zobowiązuje się personel sprzątający do regularnego dokonywania prac 

porządkowych zgodnie z „Procedurą czynności porządkowych i dezynfekcyjnych” 

(załącznik nr 4) w tym zwłaszcza czyszczenia ciągów komunikacyjnych, a także 

dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, 

uchwytów, krzeseł i innych powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i 

pomieszczeniach do spożywania posiłków. Wszystkie dokonywane czynności są 

zapisywane przez osoby sprzątające w karcie monitorowania. 

4. W hali sportowej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 

detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po 

każdych zajęciach.  

5. Pracownicy sprzątający bufet obowiązani są do przeprowadzenia częstej (kilkukrotnie 

w ciągu dnia) dezynfekcji powierzchni, na której spożywany jest posiłek. Wszystkie 

dokonywane czynności są zapisywane przez osoby sprzątające w karcie 

monitorowania.  



6. Posiłki spożywane są w małych grupach umożliwiających zachowanie dystansu 

społecznego min. 1,5 m. 

7. Korzystanie z bufetu reguluje odrębny dokument „Zasady korzystania z bufetu” 

(załącznik nr 5). 

8. Nauczyciele usuwają z sal, w których odbywają się zajęcia, przedmioty i sprzęty, 

które nie mogą zostać w sposób skuteczny zdezynfekowane – ze względu na materiał, 

z którego są wykonane, bądź kształt ułatwiający gromadzenie się zabrudzeń.  

9. Jeżeli nie można zapewnić codziennej dezynfekcji sprzętu na zewnętrznych obiektach 

sportowych oznacza się go taśmą i odpowiednio zabezpiecza przed używaniem. 

10. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, 

przedmiotów, tak aby uczniowie i pracownicy nie byli narażeni na wdychanie oparów 

środków służących do dezynfekcji.  

11. Zużyty sprzęt ochrony osobistej należy wyrzucić do wyznaczonych pojemników 

 

§ 4 

Kontakt z osobami trzecimi 

 

1. Kontakt z osobami trzecimi należy ograniczyć bezpośredni do niezbędnego minimum. 

2. W razie potrzeby dłuższego kontaktu osoby te powinny skorzystać z środków 

komunikacji na odległość (telefon, wideokonferencja, e-mail).  

3. Dane osób trzecich wchodzących do budynku oraz informację o godzinie i celu ich 

przybycia zapisuje się i przechowuje w szkole do końca kolejnego miesiąca 

kalendarzowego (dotyczy imienia, nazwiska i kontaktu). 

4. W przypadku potwierdzenia u pracownika, który miał kontakt z odnotowaną w 

rejestrze osobą,  zakażenia COVID-19, jest ona niezwłocznie informowana o 

zaistniałym fakcie.  

5. Rodzice/opiekunowie mogą wejść do szkoły tylko do wyraźnie oznaczonej strefy przy 

wejściu.  Konieczne jest zachowanie odległości co najmniej 1,5 m między 

rodzicem/opiekunem a pracownikiem szkoły. Obowiązkowe jest posiadanie przez 

rodziców/opiekunów środków ochrony osobistej – osłona ust i nosa , rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk po wejściu do szkoły. 

6. W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą 

towaru, kurierem, pracownik szkoły powinien pamiętać o konieczności zachowania, w 

miarę możliwości, odległości co najmniej 1,5 m, a także o skorzystaniu ze środków 

ochrony osobistej – rękawiczek oraz maseczki ochronnej lub przyłbicy.  

7. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z uczniami. 

8. Po każdym kontakcie z osobami trzecimi należy dezynfekować ręce. W przypadku 

stosowania rękawiczek powinny być one często zmieniane. Należy unikać dotykania 

twarzy i oczu w trakcie noszenia rękawiczek. 



9. Rodzic/opiekun ma obowiązek przekazać numer telefonu prywatny i do pracy, aby 

zapewnić możliwość szybkiej komunikacji w razie potrzeby. 

 

§ 5 

 

Podejrzenie wystąpienia objawów choroby u ucznia 

 

1. W szkole funkcjonuje pomieszczenie (izolatorium) przeznaczone na odizolowanie 

osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19. 

Pomieszczeniem tym jest gabinet profilaktyki zdrowotnej. Jest on wyposażony w 

środki ochrony osobistej oraz płyn dezynfekujący. Po każdym użyciu pomieszczenia 

przez ucznia lub pracownika szkoły, u którego podejrzewano wystąpienie objawów 

choroby COVID-19, powinno ono zostać zdezynfekowane przez personel sprzątający 

przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej. 

 

2. Przypadek ucznia przejawiającego objawy choroby COVID-19 nauczyciel zgłasza 

telefonicznie do sekretariatu szkoły. Pielęgniarka szkolna lub inna wyznaczona przez 

dyrektora szkoły osoba przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej 

odprowadza ucznia do izolatorium. 

 

3. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych sekretarz szkoły niezwłocznie 

powiadamia jego rodziców/prawnych opiekunów w celu ustalenia dalszego sposobu 

postępowania.  

 

4. W razie złego stanu zdrowia ucznia pielęgniarka, sekretarz szkoły lub nauczyciel 

sprawujący opiekę w porozumieniu z dyrektorem szkoły niezwłocznie powiadamiają 

służby medyczne, informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u dziecka 

choroby COVID-19. 

 

5. W przypadku braku konieczności wdrożenia specjalistycznych procedur medycznych 

rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania ucznia z 

placówki. Uczeń oczekuje na rodzica/prawnego opiekuna w wyznaczonym do tego 

pomieszczeniu pod opieką pielęgniarki lub innej wyznaczonej przez dyrektora szkoły 

osoby.. 

 

6. W przypadku odbioru przez rodziców/opiekunów prawnych odizolowanego uprzednio 

ucznia należy upewnić się, że nie będzie miał on kontaktu z innymi uczniami, 

pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie szkoły. 

 

7. Rodzic/prawny opiekun jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia szkoły w 

przypadku stwierdzenia u ucznia zakażenia COVID-19.  

 

§ 6 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 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. Pracownicy szkoły, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby 

zakaźnej, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że 

mogą być zakażeni koronawirusem. 

3. Pracownik będący na stanowisku pracy podejrzewający u siebie wystąpienie objawów 

choroby COVID-19 powinien powiadomić o tym fakcie telefonicznie sekretariat 

szkoły. Jeśli objawy choroby wystąpiły u nauczyciela w trakcie zajęć dydaktyczno - 

wychowawczych, nauczyciel udaje się do izolatorium zdrowotnej dopiero po 

zapewnieniu przez dyrektora szkoły opieki uczniom, z którymi nauczyciel miał 

zajęcia, 

4. Osoba, u której  zaobserwowano objawy chorobowe zostaje odizolowana do czasu 

uzyskanie porady medycznej. 

5. Uczniowie, z którymi chory nauczyciel miał zajęcia, pozostają w sali pod opieką 

wyznaczonego pracownika do czasu decyzji dyrektora szkoły lub Powiatowej Stacji 

Epidemiologiczno – Sanitarnej.  

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

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 

szkole procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej.  

7. O wystąpieniu objawów chorobowych należy powiadomić właściwą stację sanitarno-

epidemiologiczną, w celu ustalenia dalszego postępowania oraz stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

8. Pielęgniarka szkolna ustala listę osób przebywających w tym samym czasie w 

części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie 

9. U przypadku osób, które miały kontakt z zakażonym, mają zastosowania wytyczne 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do 

osób. 

10. W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

11. W przypadku wystąpienia koronawirusa u pracownika lub wychowanka szkoły, 

zawiesza się zajęcia w szkole, za zgodą organu prowadzącego, na czas oznaczony na 

podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. poz. 69, ze zm.) oraz 

zawiadamia się organ sprawujący nadzór pedagogiczny o zawieszeniu zajęć. 

 

§ 7 

Pozostałe regulacje 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


1. Informacje organizacyjne dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19 będą 

udostępniane uczniom/rodzicom/pracownikom na stronie internetowej szkoły, za 

pomocą dziennika elektronicznego oraz w ramach lekcji wychowawczych. 

Uczniowie/pracownicy potwierdzają zapoznanie się z powyższym regulaminem 

własnoręcznym podpisem. 

 

2. Na tablicy informacyjnej znajdują się aktualne numery telefonów:  

 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna Jana Kochanowskiego 21, 01-864 

Warszawa tel. 22 250 01 15 

 Służby medyczne – 999 lub 112 

 Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ochota ul. Radomska 13/21, 02-323 

Warszawa tel.: 22 822 04 17, 22 822 19 08 

 Mazowiecki Kurator Oświaty –tel. (22) 551 24 00. 

 

3. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 

 

4. W placówce obowiązują instrukcje Głównego Inspektora Sanitarnego: 

- https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/ 

- https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 

- https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 

- https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 

- https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-

ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-

cov-2/ 

 

  

 

ZAŁACZNIKI: 

1. „Zasady  korzystania z biblioteki” (załącznik nr 1),  

2. „Zasady korzystania z obiektów sportowych” (załącznik nr 2) 

3. „Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej” (załącznik nr 3) 

4. „Procedurą czynności porządkowych i dezynfekcyjnych” (załącznik nr 4) 

5. „Zasady korzystania z bufetu” (załącznik nr 5) 

 

https://gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/

