
Procedura pobytu  w II LO w Rudzie Śląskiej 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w czasie epidemii uczniowie i wszyscy pracownicy 

szkoły zobowiązani są do przestrzegania poniższych zaleceń 

Do szkoły może uczęszczać uczeń oraz może przychodzić pracownik bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

Uczniowie i pracownicy szkoły w drodze do i ze szkoły przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

 

1. Uczniowie wchodzą do szkoły z zachowaniem bezpiecznych odległości i dystansów 

społecznych. 

2. Przy wejściu muszą mieć maskę lub inne zabezpieczenie. 

3. W szkole obowiązuje zakrycie twarzy(maseczka lub przyłbica) za wyjątkiem lekcji. 

4. Zdjęcie osłony twarzy dopuszczalne jest tylko w czasie trwania lekcji 

5. Przy wejściach do szkoły należy  zdezynfekować ręce. 

6. Uczniowie rzeczy osobiste pozostawiają w szafkach 

7. Uprasza się o przynoszenie tylko rzeczy niezbędnych 

8. W kontaktach wszyscy starają się zachować dystans społeczny.  

9. W szkole na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny 

z zachowaniem odległości społecznych 

10. Po wejściu do sali lekcyjnej uczniowie dezynfekują ręce i mogą zdjąć zakrycie twarzy. 

11. Dopuszcza się używanie prywatnych środków dezynfekujących oraz rękawiczek  

12. W czasie przerw sale są wietrzone (jest możliwość wietrzenia sal w czasie lekcji) 

13. W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie przerwy spędzają na 

boiskach posesji szkoły. 

14. W toaletach jednocześnie może przebywać tyle osób ile jest kabin i pisuarów 

15. W toaletach należy zachować odpowiedni dystans oraz myć ręce zgodnie 

z wywieszoną instrukcją 

16. Zajęcia w czasie istnienia strefy żółtej lub czerwonej odbywają się, w miarę 

możliwości, w jednej przydzielonej sali. 

17. Zajęcia w okresie nauki tradycyjnej odbywają się w salach zgodnie z planem lekcji 

18. W szkole obowiązuje organizacja zajęć zgodnie z wytycznymi MEN, GIS i MZ dla 

szkół publicznych – odrębny dokument. 

19. W okresie nauki zdalnej obowiązują zarządzenia dotyczące nauki zdalnej – odrębny 

dokument 

 



W przypadku wprowadzenia zajęć w 

strefie czerwonej/żółtej 

1. Organizacja pracy szkoły  uwzględnia: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych 

i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., w tym w zakresie: 

1) higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni, 

2) gastronomii, 

3) organizacji pracy burs/internatu, 

4) postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

szkoły/internatu/bursy. 

https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-powrot-do-szkol-dzialania-men-w-organizacji-

roku-szkolnego-20202021-w-warunkach-epidemii 

Ponadto: 

2. mierzenie termometrem bezdotykowym temperaturę ciała pracownikom przy wejściu do 

szkoły, a w przypadku gdy jest ona równa albo przekracza 38°C pracownik nie podejmuje 

pracy i powinien skorzystać z teteporady medycznej; 

3. w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u ucznia lub pracownika 

należy obowiązkowo dokonać pomiaru temperatury ciała; 

 jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – należy 

(powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze 

szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej, 

 jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  37,2°C - 

37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną konieczność 

sposobu odebrania dziecka ze szkoły; 

4. wprowadza się zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych; 

5. organizuje się prowadzenie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu, tj. w otwartej 

przestrzeni terenu szkoły; 

6. w przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby należy poinformować 

rodziców o możliwości pozostania ucznia w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim/ po 

konsultacji medycznej) i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 
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