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Regulamin organizacji pracy Liceum Ogólnokształcącego 

im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej  

od 1 września 2021 r. w reżimie epidemiologicznym 

 

§1 

 

Postanowienia ogólne 

Rok szkolny 2021/2022 rozpoczynamy 1 września 2021 roku, w trybie stacjonarnym. Nauka 

będzie prowadzona na zasadach sprzed pandemii, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. 
Główne zasady to: rekomendacja szczepień, dezynfekcja, zachowanie dystansu społecznego 

oraz zasad higieny, korzystanie z maseczek w miejscach wspólnych oraz częste wietrzenie 

pomieszczeń zamkniętych. 

Podstawa prawna: 

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 

sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji 

roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603 z późn. zm.). 

- wytyczne MEiN, MZ i GIS z 2 sierpnia 2021 roku. 

 

 

§2 

Zasady przyjęcia określonego wariantu funkcjonowania  liceum  

1. Obowiązuje tradycyjna forma kształcenia – nauczanie stacjonarne. 

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor Liceum 

Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich , po uzyskaniu pozytywnej opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, 

zniesie częściowo lub w całości  stacjonarną pracę szkoły. Informacja zostanie 

przekazana za pomocą  dziennika elektronicznego Portal Librus, strony internetowej 

www.losroda.pl oraz fB losroda.pl .  

3. Przejście na naukę hybrydową lub całkowicie zdalną może zostać ogłoszone 

zarządzeniem Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 

Wielkopolskich  na dzień przed wejściem  w życie zmiany. 

 

 

http://www.losroda.pl/
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§3 

Uczeń będący na kwarantannie lub w izolacji domowej, za zgodą rodziców może kontynuować 

naukę w trybie zdalnym, na wybranych lekcjach w zależności od możliwości technicznych 

szkoły i ucznia. Uczestniczy w lekcjach za pomocą platformy Mikrosoft Teams. 

Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są niezwłocznie do poinformowania szkoły o swojej 

decyzji, czy stan zdrowia dziecka pozwala na kontynuowanie nauki zdalnie, czy nie. 

 

§4 

Zasady obowiązujące w Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców 

Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej od 1 września 2020 roku zgodnie 

z wytycznymi MEN, MZ i GIS 

 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 drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 Przy wejściu do budynku szkoły umieszczone są informacje o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. Każdy wchodzący 

do budynku szkoły ma możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

 Od 1 września 2021 roku na terenie szkoły, w przestrzeniach wspólnych: 

korytarze, toalety, sekretariat, biblioteka, gabinet pielęgniarki uczniowie i 

pracownicy zobowiązani są do noszenia maseczek (osoby, które ze względów 

zdrowotnych nie mogą zasłaniać ust, w miarę możliwości  zachowują bezpieczny 

dystans). 

 Uczeń ma obowiązek zaopatrzyć się w maseczkę. 

 Na korytarzu, na parterze znajduje się pojemnik na odpady ochrony osobistej: maseczki, 

rękawice jednorazowe. 

 W klasach i na boisku szkolnym nie ma obowiązku noszenia maseczki. 

 W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do 

niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach. Osoby te zobowiązuje się do  

stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk.  Tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych mogą przebywać w szkole. 

 W sekretariacie szkoły znajdują się dane do szybkiego kontaktu z opiekunami 

wszystkich uczniów. 

 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (gorączkę, kaszel) to uczeń będzie  odizolowany w odrębnym 

pomieszczeniu – sala nr 23 i niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie 

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

(Szkoła posiada  termometry bezdotykowe – które mogą być użyte w tej sytuacji). 
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 Ze względu na organizację, tryb pracy i liczbę uczniów i nauczycieli oraz warunki 

lokalowe szkoła prowadzi naukę stacjonarną w godzinach wynikających z planu lekcji, 

bez przesunięć czasowych.  

 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. 

 Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować będą usunięte z sal.  

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w torbie lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

 W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą  umyte detergentem 

po każdym dniu zajęć. Nauczyciele wychowania fizycznego dostosują plan ćwiczeń tak, 

żeby określony sprzęt sportowy był używany tylko raz w danym dniu. Po zakończeniu 

zajęć na sali sportowej sprzęt będzie podlegał ozonowaniu. 

 Sale, części wspólne (korytarze) będą wietrzone, 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, ograniczone będą ćwiczenia i gry kontaktowe.  

 Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązują zasady:  

 Szatnia: 

Zakaz korzystania z suszarek i pryszniców. 

 Sala sportowa  

Obowiązkowa dezynfekcja rąk przed wejściem do sali i po wyjściu z sali. 

 Utrzymanie bezpiecznego odstępu w czasie zbiórki oraz podczas ćwiczeń.  

 Uczniowie niećwiczący siedzą na trybunach z zachowaniem odstępu 1,5m. 

 Bezwzględne przestrzeganie poleceń nauczyciela dotyczących używania sprzętu w 

sali sportowej. 

 Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

 Uczniowie mogą korzystać z szatni i szafek, ale należy pamiętać o staraniu się o 

zachowanie bezpiecznego dystansu – 1,5 odległości. 

 Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą ograniczyć kontakty z 

uczniami oraz nauczycielami. 

 Realizacja zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole będzie możliwa od 

października 2021 roku, po uzyskaniu informacji jakie są kierunki zainteresowań 

uczniów i możliwości ich bezpiecznej organizacji. 

 Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy, uwzględniając 

konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych 

w bibliotekach zawarte są w regulaminie korzystania z biblioteki. 

 Zasady i godziny korzystania z pomocy pielęgniarki szkolnej umieszczone są na tablicy 

przy gabinecie uwzględniają one wymagania określone w przepisach prawa oraz 

aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 Przy wejściach do budynku umieszczone są  numery telefonów do powiatowej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej i służb medycznych.  
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 Pracownicy obsługi przeprowadzają dezynfekcje części ogólnodostępnych, ciągów 

komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, 

włączników itd.  W sekretariacie szkoły znajduje się rejestr monitorujący wykonanie 

ww prac. 

 W pracowni komputerowej klawiatury zostaną zabezpieczone folią, co ułatwi 

dezynfekcje i nie zniszczy sprzętu.  

 W salach, po zakończeniu lekcji dyżurni zdezynfekują blaty. Każda sala wyposażona 

jest w płyn dezynfekujący, rękawiczki jednorazowe.  

 Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 

znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe 

przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i 

przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków 

służących do dezynfekcji. 

 W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dyspenserach i dozownikach z płynem do dezynfekcji 

rąk – instrukcje dezynfekcji. 

 Na terenie szkoły znajdują się automaty z napojami, ich użycie będzie możliwe po 

założeniu rękawicy jednorazowej i dezynfekcji rąk  (rękawice i płyn do dezynfekcji będą 

umieszczone przy automacie). 

 

§6 

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich  w Środzie 

Wielkopolskiej może dokonać zmian Regulaminu organizacji pracy Liceum 

Ogólnokształcącego im. Powstańców Wielkopolskich w Środzie Wielkopolskiej  od 1 września 

2021 r. w reżimie sanitarnym w trybie natychmiastowym, zobowiązany jest niezwłocznie 

poinformować społeczność szkolną o zmianach na stronie www. 

 

§7 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 roku, wprowadzony zarządzeniem 

nr7/2020 z dn. 28 sierpnia 2020 roku Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców 

Wielkopolskich  w Środzie Wielkopolskiej. 


