Wewnętrzne procedury funkcjonowania XXV Liceum
Ogólnokształcącego w Krakowie
w czasie epidemii Covid 19.
Od 1 września 2020 r. uczniowie XXV Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie
rozpoczynają edukację w szkole stacjonarnie, z zachowaniem ogólnych wytycznych GIS,
MZ, MEN.
Najważniejsze wytyczne dotyczą organizacji zajęć i funkcjonowania w szkole :
1. Do szkoły przychodzą uczniowie/pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji
w warunkach domowych lub w izolacji.
2. Zaraz po wejściu do szkoły obowiązują ogólne zasady higieniczne- częste mycie rąk,
dezynfekcja rąk, ochrona podczas kichania i kaszlem.
3. W strefach wspólnych- korytarze, szatnie itp. zarówno uczniowie, jak i pracownicy
zobowiązani są do zakrywania ust i nosa. Każdemu pracownikowi dyrektor szkoły zapewnił
maseczkę ochronną lub przyłbicę oraz jednorazowe rękawiczki ochronne.
4. W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum.
5. Uczniowie na ogół, tj. w miarę możliwości przebywają w jednej sali, poza wyjątkiem lekcji
gdzie jest podział na grupy lub wymaga tego specyfika przedmiotu, np. języki obce,
informatyka, wychowanie fizyczne.
6. Każda sala lekcyjna codziennie będzie dezynfekowana pod koniec dnia lub w trakcie, w
przypadku korzystania z sali kilku różnych klas.
7. Nauczyciele oraz pracownicy zobowiązani są wietrzyć sale lekcyjne oraz korytarze co
najmniej co godzinę.
8. Każdy nauczyciel zaczynający i kończący lekcję w danej sali, zobowiązany jest
zdezynfekować biurko, fotel oraz klawiaturę/ przedmioty z których korzystał. Płyn do
dezynfekcji powierzchni znajduje się w każdej sali przy biurku, natomiast płyn do dezynfekcji
rąk przy wejściu do każdej sali. Nauczyciele wychowania fizycznego zaś zobowiązani są do
dezynfekcji po każdej lekcji, na której używają sprzęt sportowy- przyborów do ćwiczeń typu
piłki itp. Zabrania się ze względu na reżim sanitarny korzystania z siłowni.
9. Uczniowie zobowiązani są do siedzenia w trakcie lekcji w tych samych miejscach i
korzystania z własnych przyborów szkolnych.
10. Należy dopilnować uczniów aby przed każdymi zajęciami, wchodząc na lekcję
dezynfekowali ręce, unikali bezpośredniego kontaktu z innymi i zachowali wszelkie środki
ostrożności.

11. Podział godzin zostanie nieco rozłożony w czasie, w miarę możliwości, po to, by
zminimalizować gromadzenie się uczniów zwłaszcza przed rozpoczęciem i zakończeniem
zajęć w danym dniu.
12. Zaleca się organizowanie zajęć wychowania fizycznego, w miarę możliwości, na
powietrzu tj. w otwartej przestrzeni terenu szkoły, na boisku szkolnym. Jeśli zajęcia
wychowania fizycznego odbywają się na sali gimnastycznej, należy ograniczyć ćwiczenia
oraz gry zespołowe do minimum.
13. Na przerwach uczniowie mogą wychodzić na zewnątrz, jednak tylko i wyłącznie na teren
szkoły.
14. W szatni uczniowie zostawiają tylko i wyłącznie odzież wierzchnią , nie przebywają i nie
gromadzą się tam. Dotyczy to również szatni przy sali gimnastycznej. Ze względu na reżim
sanitarny, uczniowie nie korzystają z prysznica- w uzasadnionych przypadkach nauczyciel
zobowiązany jest zgłosić ten fakt dyrektorowi, by pracownik obsługi mógł zdezynfekować
prysznic po jego użyciu.
15. Należy stosować się do zasad korzystania z biblioteki szkolnej, jadalni, sali
gimnastycznej.
16. Na czas epidemii zabronione i niemożliwe jest korzystanie z pitnika wody na terenie
szkoły.
17. Wszyscy chętni pracownicy będą mieć zapewnione darmowe szczepienia przeciwko
grypie.
18.W celu zapewnienia higieny i dezynfekcji pomieszczeń , szkoła posiada zapas mydła
antybakteryjnego, płynu do dezynfekcji rąk oraz powierzchni oraz zapewnia pracownikom
dostęp do maseczek/przyłbic oraz rękawiczek jednorazowych.
19. W widocznych miejscach - na drzwiach wejściowych, na portierni, w sekretariacie oraz
tablicach ogólnodostępnych umieszczone zostały instrukcje dotyczące zachowania reżimu
sanitarnego oraz numery telefonów do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej.
20. W celach zachowania bezpieczeństwa zakupiono również 5 bezdotykowych
termometrów, które będą ogólnodostępne- w gabinecie higienistki, sekretariacie szkoły,
gabinecie pedagoga, gabinecie dyrektora oraz wicedyrektora.
21. Wyodrębniono też pomieszczenie- miejsce, gdzie chory uczeń/ pracownik będzie mógł
zostać odizolowany od pozostałej grupy osób- jest to dawna sala RKK.
22. W przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia- nauczyciel przy pomocy wychowawcy/
pedagoga/ dyrekcji lub pracownika szkoły powinien odizolować ucznia do pomieszczenia do
tego przeznaczonego i natychmiast powiadomić rodziców o konieczności odbioru ucznia ze
szkoły i dalszego postępowania. Pomieszczenia, w których uczeń przebywał powinny zostać
natychmiast zdezynfekowane.
23. W przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika- ten powinien pozostać w domu i
skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ lub zadzwonić pod nr 999 lub 112, natomiast
będąc w pracy informuje dyrektora szkoły o tym fakcie i postępuje jak powyżej.

Pomieszczenia, w których pracownik przebywał, powinny zostać natychmiast
zdezynfekowane.
24. Zawsze w przypadku wątpliwości należy się zwrócić do właściwej powiatowej stacji
sanitarno- epidemiologicznej w celu uzyskania porady.
25. Obsługa szkoły zobowiązana jest do systematycznej dezynfekcji klamek, poręczy,
powierzchni wspólnych, toalet- kilka razy w ciągu dnia.
26. Spożywanie obiadów na jadalni powinno odbywać się na przerwach obiadowychwyznaczono trzy dłuższe przerwy obiadowe, z wyznaczeniem każdej dla określonych klas.
27. W momencie stwierdzenia pozytywnego testu u ucznia/ pracownika będzie wszczynane
dochodzenie epidemiczne- osoby z bliskiego kontaktu mogą zostać skierowane na
kwarantannę- do 14 dni lub mogą być poddane nadzorowi epidemiologicznemu i mogą nadal
funkcjonować - uczyć się/ pracować, zachowując samokontrolę, np. przez pomiar temperatury
ciała.
28. Należy pamiętać, że standardowym sposobem organizacji zajęć będą zajęcia tradycyjne.
Dyrektor szkoły będzie mógł zawiesić prowadzenie zajęć w formie stacjonarnej i
wprowadzić kształcenie hybrydowe( mieszane) lub zdalne, jednak możliwe to będzie po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego i pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego.
W przypadku funkcjonowania placówki w trybie mieszanym lub zdalnym okres ten nie
powinien być dłuższy niż 14 dni!
29. W przypadku wprowadzenia żółtej lub czerwonej strefy na terenie danego powiatu nie
oznacza to automatycznego przechodzenia pracy szkół w tryb mieszany czy zdalny.
NAJWAŻNIEJSZY, OSTATNI PUNKT:
30. Zachowując reżim sanitarny- zachowaj zdrowy rozsądek, bądź odpowiedzialny za
siebie i innych a co najważniejsze- nie traktuj nauczyciela, ucznia, kolegi, koleżanki z
pracy/ ze szkoły jak potencjalnego wroga- to niszczy i zabija w człowieku to, co dziś jest
najważniejsze- empatię, życzliwość i wzajemną odpowiedzialność za siebie.
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