Wewnątrzszkolny regulamin (procedury) funkcjonowania szkoły podczas epidemii
Organizacja pracy XXV LO uwzględnia wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych
szkół i placówek od 1 września 2020 r.
Stan zdrowia ucznia/nauczyciela
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Do szkoły może przychodzić tylko uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów wskazujących na
infekcję dróg oddechowych; uczeń/pracownik, którego domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
W przypadku zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych u ucznia na terenie szkoły
dyrektor lub pracownik ma obowiązek odizolować ucznia w wyznaczonym do tego
pomieszczeniu (zapewniając min. 2 m odległości od innych osób), a następnie poinformować
o tym fakcie rodziców, którzy muszą odebrać dziecko ze szkoły.
Jeśli uczeń jest pełnoletni, może sam wrócić do domu.
Jeśli będzie taka potrzeba, rodzic z dzieckiem powinien udać się do lekarza. Jeżeli objawy
wskazują na możliwość zarażenia SARS–CoV-2, należy o tym fakcie poinformować najbliższą
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępować według jej dalszych zaleceń.
Uczeń ze zmniejszoną odpornością na choroby ma możliwość pozostania w domu (zgodnie ze
wskazaniem lekarskim/ po konsultacji medycznej) przy zapewnieniu kontaktu ze Szkołą na ten
czas.
W czasie spotkań z rodzicami muszą być zachowane wszystkie zasady bezpieczeństwa
obowiązujące w kraju.

Organizacja zajęć lekcyjnych, zajęć dodatkowych oraz funkcjonowanie biblioteki
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Lekcje mogą trwać od 30 do 60 minut.
W miarę możliwości uczniowie będą mieli zajęcia w jednej sali, wyjątek stanowią zajęcia
w grupach, zajęcia z informatyki, chemii, itp.
Uczniowie powinni zajmować stałe miejsca w każdej sali lekcyjnej, tzn. w salach o tym samym
układzie zajmują zawsze takie samo miejsce.
W planie lekcji obowiązywać będą bloki lekcyjne składające się z dwóch godzin lekcyjnych
z danego przedmiotu (np. języka polskiego, matematyki, języka obcego, przedmiotów
rozszerzonych) oraz związane z tym przerwy, które mogą mieć miejsce w innym czasie niż
co 45 minut.
W zależności od pogody zajęcia wychowania fizycznego będą prowadzone na powietrzu,
tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły.
Zajęcia dodatkowe – szczególnie przygotowujące do matury – będą odbywać się on-line.
Termin oddania prac pisemnych – czas minimalny to 2 dni przeznaczone na kwarantannę
prac (prace będą umieszczane w specjalnie przygotowanych do tego pojemnikach/kartonach).
Organizowanie wycieczek szkolnych możliwe jest tylko w strefie zielonej i tylko w wymiarze
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jednego dnia.
9. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej – należy uwzględnić okres 2 dni kwarantanny dla
książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotece.
10. Nauczyciel ma obowiązek trzymania telefonu komórkowego w widocznym dla siebie miejscu
w celu szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia.
Organizacja przerw
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Podczas dużej przerwy uczniowie przebywają na boisku (dostosowane do warunków
pogodowych).
W czasie przerw sale lekcyjne nie będą zamykane na klucz.
Sale lekcyjne będą wietrzone podczas przerw.
Uczniowie mogą przebywać w sali podczas przerwy tylko w obecności nauczyciela; jeśli
nauczyciel ma dyżur, zobowiązani są opuścić salę.
Jeśli uczniowie spędzają przerwę w szkole, to przy zajmowaniu ławek muszą zachować
bezpieczny odstęp.

Higiena i bezpieczeństwo
1.

Uczniowie wchodzą w maseczce kolejno do szkoły wejściem przy dyżurce. Na boisku zachowują
dystans 1,5 m. Przy wejściu odkażają dłonie.
2. Wychodzą wyjściem przy sekretariacie.
3. Klatka schodowa przy dyżurce służy do wchodzenia na odpowiednie piętro, klatka przy
sekretariacie do schodzenia.
4. Wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych
standardów higienicznych, tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do szkoły, przed
jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
5. Przed skorzystaniem z pomocy dydaktycznych (np. mikroskopu, komputera, kredy, sprzętu
sportowego) uczniowie muszą zdezynfekować ręce.
6. Noszenie maseczki lub przyłbic obowiązuje uczniów podczas przebywania w przestrzeniach
wspólnych, natomiast na lekcji w czasie pracy w grupach, przy tablicy.
7. Noszenie maseczek lub przyłbic w przestrzeniach wspólnych obowiązuje zarówno uczniów, jak
i nauczycieli oraz wszystkich innych pracowników szkoły.
8. Podczas przerw uczniowie powinni zachować dystans 1,5 metra, zasada ta obowiązuje również
w sklepiku szkolnym oraz w bibliotece.
9. Przy każdym wejściu do szkoły oraz w każdej sali lekcyjnej będzie zapewniona
dezynfekcja (dozowniki przy wejściu do szkoły, w salach lekcyjnych oraz przy toaletach,
instrukcje prawidłowej dezynfekcji).
10. Przy stoliku w barku szkolnym może siedzieć najwyżej jeden uczeń.
11. Każdy uczeń zobowiązany jest do przynoszenia swojego podręcznika oraz przyborów szkolnych,
nie udostępnia ich innym uczniom.
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12. Uczniowie nie korzystają ze szkolnych szafek, w związku z tym wszystkie swoje rzeczy osobiste
i przybory szkolne noszą ze sobą.
Formy nauczania
1. Nauczanie może mieć trzy formy: tradycyjną, hybrydową oraz zdalną.
2. W przypadku nauczania hybrydowego obowiązuje następujący podział klas: klasy pierwsze
i trzecie przychodzą do szkoły w pierwszym tygodniu, w tym czasie klasy drugie będą miały
nauczanie zdalne według planu lekcji, w następnym tygodniu sytuacja będzie odwrotna.
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