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Na podstawie przepisów: 
 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), 

 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818  
i 2197), 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie  
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach. 

 Statutu III Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 1.  

 Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od  
1 września 2020 r. 

 Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, aktualizacja 
17.05.2021 r. 
 

 
 

I. Postanowienia ogólne 
 
1. Do szkoły mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną, których domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 
domowych.  
2. Każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest wykonać dezynfekcję rąk - 
pojemniki z płynem do dezynfekcji znajdują się przy wejściach do szkoły. 
3. Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły, nie będące uczniami bądź 
pracownikami szkoły zobowiązane są do stosowania środków ochronnych (maseczki, 
rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min.1,5 m 
oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. Osoby te powinny ograniczyć swoją 
obecność na terenie szkoły do niezbędnego minimum. 
4. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny. Należy pamiętać o częstym myciu rąk, 
szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza,  
po skorzystaniu z toalety; ochronie podczas kichania i kaszlu oraz unikaniu dotykania oczu, 
nosa i ust.  
5. Mydło, ciepłą wodę i płyn dezynfekujący zapewnia szkoła. 



 
 
6. Nauczyciele przeprowadzają regularne wietrzenie sal lekcyjnych co najmniej raz na 
godzinę, w czasie zajęć i podczas przerwy. Okna na I i II piętrze mogą być otwierane w trakcie 
przerw w czasie obecności nauczyciela w pomieszczeniu. Wietrzenie sal w godzinach 6.00-8.00 
przeprowadzają wyznaczeni pracownicy niepedagogiczni.   
7. Uczeń powinien mieć własne przybory i podręczniki. Nie powinien zabierać do szkoły 
niepotrzebnych przedmiotów. Uczniowie nie mogą się wymieniać przyborami szkolnymi 
miedzy sobą.  
8. Uczeń  w drodze do/ze szkoły musi być zabezpieczony w środki ochrony 
osobistej. Środki te zapewniają rodzice uczniów.  
9. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni szkoły zobowiązani są do 
zakrywania ust i nosa na korytarzach podczas przerw, w pokoju nauczycielskim (jeżeli nie ma 
możliwości zachowania dystansu min. 1,5 m), a ponadto w administracji, sklepiku, bibliotece 
oraz toaletach. Rekomendowane jest korzystanie z maseczek chirurgicznych. 
10. Dyrektor szkoły może wprowadzić obowiązek zakrywania ust i nosa także w trakcie 
zajęć w przypadku, gdy zachowanie odległości między uczniami jest utrudnione ze względu na 
charakter zajęć.  
11. W miarę możliwości dany oddział ma lekcje w tej samej sali w ciągu dnia. Uczniowie 
przechodzą tylko na zajęcia do pracowni komputerowych oraz na lekcje języków obcych (jeżeli 
to konieczne), chemię rozszerzoną, fizykę rozszerzoną i biologię rozszerzoną oraz opiekę 
medyczną, plastykę, muzykę, filozofię i wychowanie fizyczne. 
12. Uczniowie spędzają przerwy w sali, w której mają lekcje. Możliwe jest jedynie 
opuszczanie sal w przypadkach koniecznych. Uczniowie znajdujący się poza salą lekcyjną są 
zobowiązani do zachowania dystansu. Jeśli pozwalają na to warunki atmosferyczne zaleca się 
spędzanie przerw na otwartej przestrzeni wokół szkoły.  
13. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, należy zachować 
odległość między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, bądź zostawić 
wolną ławkę w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela. 
14. W miarę możliwości nauczyciele powinni ograniczyć przemieszczanie się między 
ławkami uczniów. 
15. Niezwłocznie po wejściu do pracowni komputerowych uczniowie są zobowiązani do 
wykonania dezynfekcji rąk. Płyny dezynfekcyjne znajdują się w każdej pracowni 
komputerowej.  
16. W miarę możliwości, zajęcia wychowania fizycznego są organizowane na otwartej 
przestrzeni. W przypadku użycia sprzętu sportowego jego dezynfekcja jest wykonywana po 
każdym użyciu przez daną grupę przez nauczycieli prowadzących zajęcia.    
17. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których 
nie można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych.  
18. Jeśli warunki atmosferyczne pozwalają, zaleca się przeprowadzanie także innych lekcji 
na terenach wokół szkoły.  
19. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte z zachowaniem dystansu i zasad 
obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść grupowych i wycieczek do 
zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu 
społecznego.  
20. Uczniowie, którym jeszcze nie zostały przydzielone szafki na ubrania, korzystają ze 
wspólnej szatni na parterze budynku nr 1 i przekazują swoje rzeczy osobie obsługującej 
szatnię. Zabrania się wchodzenia uczniów do szatni. Konieczne jest posługiwanie się 
przydzielonym numerem w trakcie korzystania z szatni. W kolejce do szatni należy zachować 
zalecany dystans 2 m.  



 
 
21. W czasie przebywania w sklepiku szkolnym należy zachować odstęp min. 2 m oraz 
zakryć usta i nos. Zabrania się przebywania na terenie sklepiku w celach innych niż dokonanie 
zakupu. 
22. Przed skorzystaniem z automatów do napojów lub dystrybutora z wodą pitną należy 
obowiązkowo zdezynfekować ręce - płyny do dezynfekcji znajdują się obok 
automatu/dystrybutora. 
23. Przed wejściem do centrum biblioteczno-informacyjnego należy zdezynfekować 
dłonie, zakryć usta i nos oraz zachować bezpieczną odległość od rozmówcy.  
24. W części bibliotecznej centrum biblioteczno-informacyjnego przebywają tylko 
uczniowie, którzy wypożyczają lub oddają książki. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do 
regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki zwracane do biblioteki podlegają  
2 dniowej kwarantannie (zostaną oznaczone datą kiedy zostały przyjęte). Kwarantanna książek 
odbywać się będzie w miejscu do tego wyznaczonym. Istnieje możliwość wypożyczenia książek 
po uprzednim ich zamówieniu za pomocą dziennika elektronicznego.  Po otrzymaniu 
zamówienia, nauczyciel bibliotekarz informuje ucznia o planowanym terminie odbioru książek 
wysyłając wiadomość przez dziennik.  
25. W pozostałej części centrum biblioteczno-informacyjnego  mogą przebywać jedynie 
uczniowie Zespołu Szkół im. Wł. Szybińskiego w Cieszynie, mający zajęcia pod opieką 
nauczyciela lub oczekujący na rozpoczęcie lekcji. Tę część centrum biblioteczno-
informacyjnego należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania w niej 
uczniów, przed rozpoczęciem zajęć oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.  
 
II. Postępowanie w przypadku stwierdzenia zachorowania 
 
1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które mogą wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), 
informuje o tym fakcie dyrektora (wicedyrektora) szkoły i izoluje ucznia w tzw. „izolatorium”, 
które znajduje się w pomieszczeniu pod telebimem, zapewniając przy tym minimum 2 m 
odległości od innych osób. Następnie niezwłocznie powiadamia rodziców o konieczności 
pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
2. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania, rodzice niezwłocznie 
powiadamiają o tym fakcie szkołę oraz powiatowego inspektora sanitarnego. W takiej sytuacji 
kontaktuje się on z rodzicami, a następnie ze szkołą, aby przeprowadzić ocenę ryzyka 
epidemiologicznego. 
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów infekcji dróg oddechowych, dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go 
od wykonywanych czynności. 
4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-COV 2 na terenie szkoły, należy 
stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie 
dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 
 
 
 
 
 
 
 


