
 

Procedury obowiązujące  

w VI Liceum Ogólnokształcącym 

w Gdyni od 1 września 2020 r. 

opracowane na postawie 

wytycznych MEN, MZ i GIS  

dla publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek  

 

Organizacja zajęć w VI LO: 

 

▪ 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 w innej formie. 

▪ Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o obowiązku 
dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszystkim 
wchodzącym do budynku szkoły zaleca się korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

▪ Podczas  nauki w trybie stacjonarnym, dla dobra i bezpieczeństwa wszystkich 
uczniów i nauczycieli i pracowników szkoły, obowiązuje przestrzeganie zasad 
przebywania i przemieszczania się na terenie szkoły, zachowywania dystansu 
społecznego oraz zasłaniania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych.  

▪ Przebywanie w szkole osób z zewnątrz ograniczone jest do niezbędnego minimum 
(obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych 
sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

▪ Dyrektor szkoły rekomenduje kontakt z opiekunami uczniów z wykorzystaniem 
technik komunikacji na odległość. 

▪ Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń 
zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, przy 



zapewnieniu min. 2 m odległości od innych osób. Rodzice/opiekunowie zostaną 
niezwłocznie powiadomieni przez sekretariat o konieczności odebrania ucznia ze 
szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

▪ Zaleca się zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie 
szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenie gromadzenia się 
uczniów na terenie szkoły do niezbędnego minimum. 

▪ W VI LO 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. 

▪ Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w torbie/plecaku lub we własnej 
szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

▪ W hali sportowej używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte 
detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć.  

▪ Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę,  
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

▪ Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym 
powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw. 

▪ Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych,  
w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry 
kontaktowe.  

▪ Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

▪ Szatnie uczniowskie pozostają nieczynne do odwołania. Uczniowie zabierają 
okrycie wierzchnie ze sobą do sal lekcyjnych.  

▪ Przed wejściem do każdej sali lekcyjnej zaleca się dezynfekcję rąk. 

▪ Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniające konieczny 
okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych  
w bibliotece ustalą nauczyciele bibliotekarze.  

▪ Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, 
uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych 
wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia ustali 
pielęgniarka szkolna. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń  
i powierzchni 

▪ Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  



▪ Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają 
obowiązek dezynfekowania rąk lub zakładania rękawiczek ochronnych, 
zakrywania ust i nosa oraz nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania. 

▪ Wszyscy przebywający na terenie szkoły mają obowiązek regularnego mycia rąk 
wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po 
powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

▪ Wszystkie powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, blaty, włączniki będą 
regularnie dezynfekowane. 

▪ W toaletach znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

▪ Przy wyjściach ze szkoły znajdują się pojemniki do wyrzucania zużytych masek  
i rękawic jednorazowych.  

 

 

 

 

 

 

 

 


