
Organizacja i zasady  pracy I Liceum Ogólnokształcącego                        

im. E . Dembowskiego w Zielonej Górze w czasie epidemii (zgodnie     

z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych szkół ) od 1 września 

2021: 

Zasady zachowania uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły 

1. Do szkoły może uczęszczad uczeo bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy 

nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  w warunkach 

domowych. Ta sama zasada dotyczy pracowników i nauczycieli. 

2. Uczniowie muszą przestrzegad 10 zasad opracowanych przez 

MEN  pt Bezpieczny powrót do szkoły: 

 Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostao                  

w domu. 

 Często myj ręce. 

 Nie dotykaj oczu, ust i nosa. 

 Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie. 

 Uważnie słuchaj poleceo nauczycieli. 

 Używaj tylko własnych przyborów szkolnych. 

 Spożywaj swoje jedzenie i picie. 

 Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów podczas przerw. 

 Jeśli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy 

chorobowe, natychmiast poinformuj o tym nauczyciela. 

 Przestrzegaj zasada bezpieczeostwa przed i po lekcjach.  

3. Do budynku szkoły mogą wchodzid uczniowie, pracownicy, 

nauczyciele I LO. Interesanci, rodzice wchodzą  wyłącznie                       

do sekretariatu szkoły. Rodzice na spotkanie z nauczycielami                                             

po telefonicznym umówieniu się lub w czasie wyznaczonego 

spotkania dla rodziców- zachowując rygory sanitarne 

(zasłanianie ust, nosa, odkażanie rąk) 

4. Przy wejściu do budynku oraz sal lekcyjnych obowiązuje 

odkażenie rąk płynem specjalistycznym . 



5. Nauczyciel lub pracownik szkoły , który zaobserwuje u ucznia 

objawy wskazujące na infekcję dróg oddechowych musi 

bezzwłocznie odizolowad ucznia (gabinet pielęgniarki)                                    

i powiadomid rodziców o konieczności odebrania ucznia ze 

szkoły (sekretariat szkoły) 

6. Uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły w przestrzeniach 

wspólnych zachowują dystans 2 metrów oraz zasłaniają usta                    

i nos.  

7. Uczniowie w miarę możliwości spędzają przerwy na boisku 

szkolnym (jeżeli pozwala na to pogoda). 

8. Wyjścia na przerwę są wg podanego niżej  harmonogramu                          

z uwzględnieniem poniższej zasady  wprowadzonej w celu 

uniknięcia tłoku na klatkach schodowych – II piętro wychodzi na 

przerwę 3 minuty przed koocem lekcji, I piętro wychodzi na 

przerwę minutę przed koocem lekcji, parter wychodzi minutę 

po koocu lekcji. 

 1 lekcja 8.00-8.45 

 2 lekcja 8.50-9.35 

 3 lekcja 9.40-10.25 

 4 lekcja 10.35-11.20 

 5 lekcja 11.30-12.15 obiadowa 

 6 lekcja 12.45-13.30 obiadowa 

 7 lekcja 13.50- 14.35  

 8 lekcja 14.40-15.25 

 9 lekcja 15.30-16.15 

 10 lekcja 16.20-17.05 

9. Przed wyjściem na przerwę uczeo zabiera wszystkie swoje 

rzeczy ze stolika, aby umożliwid obsłudze sprzątającej 

zdezynfekowanie stolików uczniowskich.  

10. W czasie lekcji powinny byd uchylone wszystkie górne 

okna, a w czasie każdej  przerwy otwieramy większośd okien w 

celu wietrzenia sali. 



11. Zajęcia z wychowania fizycznego odbywają się głównie                      

na świeżym powietrzu, należy wykluczyd dwiczenia i gry 

kontaktowe, jeżeli nie ma możliwości zachowania dystansu w 

sali gimnastycznej. 

12. Jeżeli używany jest na lekcjach jakikolwiek sprzęt sportowy 

w czasie przerwy pracownicy obsługi musza go zdezynfekowad.  

13. W bibliotece szkolnej należy zasłaniad usta i nos, 

zdezynfekowad ręce przed wejściem i po wyjściu   z czytelni . 

Materiały i książki oddawane do biblioteki są pozostawiane                     

w  dwudniowej kwarantannie. W czytelni szkolnej nie może 

przebywad więcej niż 10 osób, w kolejce do wypożyczalni                            

z zachowaniem 1,5 m dystansu- 3 osoby. 

14. Pracownicy administracyjni, pracownicy kuchni oraz 

obsługi ograniczają kontakt z uczniami do niezbędnego 

minimum. 

 

Zachowanie zasad higieny 

15. Wszyscy wchodzący do szkoły i sal lekcyjnych, świetlicy, 

biblioteki dezynfekują dłonie lub zakładają rękawiczki ochronne 

oraz zasłaniają usta i nos we wszystkich przestrzeniach 

wspólnych. Zaleca się także zasłanianie ust i nosa w czasie 

lekcji. 

16. Na każdym poziomie dyżurują pracownicy obsługi                               

w/ g ustalonego harmonogramu. Podczas przerwy 10 

minutowej i dłuższej dezynfekowane są stoliki uczniowskie, 

stoły w świetlicy, biurko nauczyciela, klawiatura komputera, 

myszka, klamki drzwi i okien. 

17. W czasie lekcji dezynfekowane i sprzątane  są toalety, 

umywalki, ciągi komunikacyjne, poręcze i wietrzone korytarze 

oraz toalety. 

 

 



 

 

Obiady  

18. Obiady będą  wydawane są na 2 przerwach obiadowych: 

12:15-12:45, 13:30-13:50 . 

19. Podczas przebywania w stołówce, konieczne jest 

przestrzeganie następujących zasad: dezynfekcja rąk, odstęp                    

w kolejce, limit 36 osób przebywających jednocześnie                                

na stołówce-maksymalnie 3 osoby przy 1 stole. 

20. Po skooczonym posiłku talerze i sztudce odnosimy                                 
do okienka po prawej stronie     i dezynfekujemy dłonie. 


