PROCEDURA ORGANIZACJI PRACY W CZASIE PANDEMII
W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACYM IM. HENRYKA SIENKIEWICZA WE WRZEŚNI
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych i gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub izolacji domowej.
2. Na terenie szkoły, w miejscach wspólnych, uczeń zobowiązany jest do zakrywania nosa i ust
maseczką lub przyłbicą.
3. W szkole należy bezwzględnie przestrzegać ogólnych zasad higieny: częste mycie/
dezynfekowanie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania okolic oczu, ust i
nosa.
4. Przed wejściem do budynku szkoły uczeń jest zobowiązany do dezynfekcji rąk.
5. Uczniowie rozpoczynający lub kończący lekcje w salach: 115, 112, 111, 110, 109 oraz 215, 213,
212, 211 i 210 wchodzą lub opuszczają budynek szkoły klatką od strony sali gimnastycznej.
Pozostali uczniowie wchodzą do szkoły korzystając z wejścia od strony tarasu, a opuszczają
budynek głównym wejściem.
6. Po wejściu do szkoły uczniowie udają się bezpośrednio do sal lekcyjnych.
7. W szkole obowiązuje ruch prawostronny (na korytarzach i klatkach schodowych).
8. Podczas pobytu w miejscach wspólnych należy zachować odpowiedni dystans (co najmniej 1,5
m). Nie wolno gromadzić się.
9. Każdorazowo przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są do dezynfekcji rąk.
10. Po zajęciu miejsca w ławce uczeń może zdjąć maseczkę/przyłbicę.
11. Każdorazowo uczeń zakłada maseczkę/przyłbicę podczas przemieszczania się po sali lekcyjnej.
12. Uczniowie opuszczają salę lekcyjną tylko podczas wyznaczonych przerw (według przygotowanego
harmonogramu) zmiany sali lekcyjnej lub podczas konieczności skorzystania z pomieszczeń
sanitarnych.
13. Uczniowie bez potrzeby nie powinni poruszać się po częściach wspólnych szkoły.
14. Uczniowie nie przynoszą do szkoły zbędnych przedmiotów.
15. Uczniowie korzystają tylko z własnych podręczników i przyborów szkolnych. Nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi.
16. Przed skorzystaniem ze szkolnych pomocy dydaktycznych uczniowie muszą bezwzględnie
zdezynfekować dłonie.
17. Uczeń przed skorzystaniem z mazaka do tablicy bezwzględnie dezynfekuje dłonie. Uczeń może
zaopatrzyć się we własny mazak do pisania po tablicy. Zakup ten musi być jednak skonsultowany z
wychowawcą klasy.
18. Sala lekcyjna powinna być wietrzona przed każdą lekcją.
19. Nauczyciel pełniący dyżur na korytarzu dba o wietrzenie pomieszczeń wspólnych i otacza opieką
uczniów, którzy nie opuszczają sal lekcyjnych podczas przerw.
20. Nauczycielom wychowania fizycznego zaleca się prowadzenie zajęć na świeżym powietrzu.
Rekomenduje się unikanie gier zespołowych.
21. Uczniowie korzystają z biblioteki i świetlicy zgodnie z regulaminem.

