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Zarządzenie 

Dyrektora  VLIV Liceum Ogólnokształcącego im.ks.St.Konarskiego 

w sprawie organizacji zajęć od 1 września 2020 r. 

w XLIV Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie. 

 
➢ Organizacja zajęć lekcyjnych 

 
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 lub w izolacji.  
2.Przed wejściem do budynku zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu 
rąk przez uczniów, wchodzących  do szkoły poprzez skorzystanie z płynu dezynfekującego do 
rąk.  

3.W przestrzeniach wspólnych szkoły obowiązuje zasłanianie ust i nosa ( maseczki, 

przyłbice)-z wyjątkiem zajęć lekcyjnych w salach. 

 4.Uczniowie na każdych zajęciach lekcyjnych siedzą zawsze z tą samą osobą w wyznaczonej 

ławce. 

5. Wprowadzono dyżury nauczycieli (nauczyciele dyżurujący na parterze) do pilnowania, aby 
wszystkie osoby wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki 
ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania 
( osoby umówione mogą udać się do sekretariatu szkoły). 
6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w 
odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania 
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
7. 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.  
8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, 
skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.  
9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 
ławce, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają  się przyborami szkolnymi 
między sobą. 
10.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. 
11. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.  
12.Przed każdą lekcją informatyki uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk. 
13. Zaleca się korzystanie przez uczniów z dziedzińca szkoły( pobyt na świeżym powietrzu ) w 
czasie przerw.  
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14.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 
można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe . 

15.Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą według zasad: 

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi 
 
 
16. Należy pamiętać o regularnym  myciu rąk wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to 
uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety.  
17. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej mają ograniczone 
kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 
 

➢ Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

1.Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi 
należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 
2.Przed wejściem do budynku szkoły znajdują się pojemniki z płynem do dezynfekcji rąk oraz 
zamieszczono informację o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowaniu rąk przez 
wszystkie osoby wchodzące do szkoły. 
3.Wprowadzono dyżury osób do pilnowania, aby wszystkie osoby wchodzące do szkoły 
dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie 
przekraczały obowiązujących stref przebywania. 
4. Uczniowie i pracownicy szkoły regularnie myją ręce wodą z mydłem. Osoby dyżurujące 
pilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po 
powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 
5.Dyrektor lub inna wyznaczona osoba prowadzi monitoring codziennych prac 
porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, 
pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 
dotykowych –poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w 
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 
6.W sytuacji przeprowadzania dezynfekcji, są przestrzegane zaleceniaproducenta znajdujące 
się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szkole prowadzone jest ścisłe przestrzeganie 
czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 
uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 
7.Wszyscy pracownicy szkoły są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej –
jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 
8.W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych są wywieszone plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk –instrukcje. 
9.Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet. 
 

➢ w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem  u personelu szkoły  

1.Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów 
chorobowych wskazujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają 
na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

https://www.gov.pl/web/sport/iv-etap---pytania-i-odpowiedzi
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2.W przypadku wystąpienia u pracownika przebywającego w szkole niepokojących objawów 
sugerujących zakażenie koronawirusem, Dyrektor niezwłocznie odsuwa go od 
pracypowiadamia właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i 
stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

3.Zostaje wyznaczone odrębne miejsce(m.in. wyposażenie w środki ochrony i 

płyndezynfekujący)  do odizolowania pracownika wykazującego objawy chorobowe. 
4.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w 
podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

5. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Dyrektor sporządza listę 
osób przebywających w tym czasie/częściach szkoły w których przebywała osoba podejrzana 
o zakażenie i zaleca się tym osobom o stosowanie się do wytycznych GIS dostępnych na 
stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do 
osób, które miały kontakt z zakażonym. 

6.W przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-
epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 
7. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą postępowania na 
wypadek zakażenia koronawirusem (Podejrzewasz, że masz koronawirusa? Sprawdź, co robić 
na stronie internetowej:https://www.pacjent.gov.pl/aktualnosci/podejrzewasz-ze-masz-
koronawirusa) oraz potrzebnymi numerami telefonów:  
 

• WSSE  w Krakowie ul. Prądnicka 76    31-202 Kraków 

7.30-15.00 Poza godzinami pracy 

122549500 122549416 
667 881 188 

 

• Całodobowa infolinia NFZ  ( Jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia 
koronawirusem SARS-CoV-2?) 80019059 

• Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych Szpital Uniwersytecki w Krakowie 

12 400 2013 

 Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zapoznania się z procedurą postępowania na 
wypadek zakażenia korona wirusem, potrzebnymi numerami telefonów wytycznymi ws. 
bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

➢ Gastronomia 
1.Źródełka i fontanny wody pitnej są zamknięte, 
2.Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia), obok warunków 
higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia 
zbiorowego, dodatkowo wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące 
zabezpieczenia pracowników, w miarę możliwości odległość stanowisk pracy, a jeśli to 
niemożliwe –środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i 
sprzętów. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
tel:%2012 254%2094%2016
tel:%20667%20881%20188
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stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 
sztućców. 

3.Korzystanie z posiłków jest bezpieczne w miejscach do tego przeznaczonych, 
wprowadzono zmianowe wydawanie posiłków, czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł 
po każdej grupie. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem 
detergentu, w temperaturze min. 60°C. 

 

 


