Procedury bezpieczeństwa
w I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku
od 1 września 2020 r. w okresie pandemii COVID – 19

Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.);
•
• Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z
2019 r. Poz. 59);
•
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. Poz.
1148);
• Rozporządzenie

Ministra

Edukacji

Narodowej

i

Sportu

w

sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
•
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
•
• Statut I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku;
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.
zmieniające

rozporządzenie

w

sprawie

czasowego

ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 780);
•
• 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. 781);
• Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od
1 września 2020 r.

Cel procedur bezpieczeństwa:
Zapewnienie uczniom i pracownikom I LO im. Króla Władysława Jagiełły
w Przeworsku bezpieczeństwa w okresie trwania pandemii COVID – 19.
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. Te same wytyczne dotyczą wszystkich
pracowników szkoły.
2. W miarę możliwości ogranicza się przebywanie na terenie szkoły osób z zewnątrz
do niezbędnego minimum przy zachowaniu zalecanych środków ochronnych:
osłona ust i nosa, dezynfekcja rąk.
3. Uczniowie wchodzą do szkoły przez szatnię w maseczkach lub przyłbicach,
zachowując zalecany dystans; przy wejściu dezynfekują dłonie; nadzór nad
przestrzeganiem procedury pełni pracownik szkoły.
4. Uczniowie przemieszczają się po szkole wg poniżej wskazanych zasad:
•

wejście na 1. i 2. piętro nowego budynku oraz 1. piętro starego budynku klatka schodowa nr I;

•

zejście z 1. i 2. piętra nowego budynku - klatka schodowa nr II;

•

zejście z 1. piętra starego budynku – klatka schodowa nr III.

5. Podczas przerw obowiązuje zasłanianie nosa i ust oraz zachowanie dystansu
między przemieszczającymi się po korytarzach osobami.
6. Nauczyciel

dyżurujący zobowiązany

jest zwracać uwagę uczniom, aby

przestrzegali zasad reżimu sanitarnego.
7. W salach lekcyjnych, na korytarzach i w toaletach są dostępne środki do mycia i
dezynfekcji rąk, ręczniki papierowe oraz pojemniki na zużyte rękawiczki,
jednorazowe maseczki i artykuły higieniczne.
8. W klasach liczących powyżej dwudziestu osób uczniowie i nauczyciele są
zobowiązni zasłaniać nos i usta w czasie trwania zajęć lekcyjnych.
9. Uczniowie korzystają wyłącznie z własnych podręczników i przyborów szkolnych.
10. W trakcie zajęć laboratoryjnych zaleca się (w miarę możliwości) używanie

jednorazowych rękawiczek.
11. Uczniowie mają przy sobie woreczki foliowe na maseczki ochronne.
12. Nauczyciele po zakończeniu każdej lekcji wietrzą sale lekcyjne.
13. Uczniowie mają możliwość wejść do sali lekcyjnej w czasie przerwy lub pozostać
w klasie między zajęciami z tego samego przedmiotu.
14. Jeżeli nauczyciel w danym zespole klasowym realizuje dwie kolejne lekcje, ma
możliwość regulowania przerwy między nimi.
15. Wyznaczeni pracownicy szkoły dezynfekują sale (w tym salę gimnastyczną) i
dostępny

w nich

sprzęt oraz części wspólne w ciągach komunikacyjnch

przynajmniej raz dziennie.
16. Zajęcia pozalekcyjne na terenie szkoły odbywają się zgodnie z przedstawionymi
powyżej procedurami. Rekomenduje się prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, w tym
konsultacji dla maturzystów, w systemie zdalnym.
17. Dla uczniów i nauczycieli korzystających ze szkolnej stołówki dostępne są trzy
przerwy obiadowe.
18. Wydawanie posiłków odbywa się zmianowo dla poszczególnych klas.
• uczniowie korzystający z posiłków przed wejściem do stołówki szkolnej myją i
dezynfekują ręce środkiem odkażającym;
• na stołówce może przebywać jednocześnie maksymalnie 25 osób przy
zachowaniu odpowiedniej odległości (około 1,5m);
• blaty stołów oraz krzesła są czyszczone i dezynfekowane bezpośrednio po
spożyciu posiłków przez uczniów i nauczycieli.
19. W czasie trwania pandemii w sytuacji przyporządkowania powiatu przeworskiego
do żółtego lub czerwonego obszaru obostrzeń szkoła nie organizuje wycieczek
szkolnych oraz grupowych wyjść na imprezy kulturalne.
20. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje
odprowadzony do sali nr 33, pełniącej funkcję izolatki, odpowiednio w tym celu
wyposażonej. Szkoła niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów prawnych o
konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany

własny

środek

transportu).
21. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy
stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
22. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek kontaktować się z wychowawcą i innymi
nauczycielami za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonicznie.
23. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do podania aktualnego numeru
telefonu i odbierania telefonów od dyrektora lub wychowawcy.
24. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami
bezpieczeństwa w I LO im. Króla Władysława Jagiełły w Przeworsku w okresie
pandemii COVID – 19, dostępnymi na stronie szkoły: www.loprzeworsk.pl

