WEWNĘTRZNY REGULAMIN FUNKCJONOWANIA
XXX LO W KRAKOWIE
W CZASIE EPIDEMII

Podstawa prawna :
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach i placówkach,
Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych szkół od 1 września 2020

1. Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję górnych dróg oddechowych oraz
gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
2. Uczniowie mogą być przyprowadzani i odbierani ze szkoły przez
opiekunów bez objawów chorobowych.
3. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się informacja o
obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka
dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają
możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
4. Ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do
niezbędnego minimum. Osoby te, wyłącznie bez objawów
chorobowych, są zobowiązane do osłony ust i nosa, rękawiczek
jednorazowych lub dezynfekcji rąk.
5. Nauczyciele zapewniają
opiekunami ucznia.
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6. Mierzenie temperatury uczniom odbywa sie raz dziennie : klasy I P.K Chmiest-Żądło, klasy II -P. M.Pinkowicz, P. Higienistka, klasy III
-P.E.Bubis-Bieda.
7. Dezynfekowanie sal, toalet i poręczy w godzinach 7.00-14.00 P.J.Bołoz, P.D.Przeździęk, P.D.Chromniak/P.M.Piłat (wymiennie co
drugi tydzień).
8. Wychowawcy wyznaczają w każdym tygodniu dwóch dyżurnych
odpowiedzialnych za wietrzenie sal.
9. Nauczyciele wychowania fizycznego są odpowiedzialni za
dezynfekcję sprzętu sportowego przed każdą lekcją. Podczas zajęć
unikają ćwiczeń kontaktowych, maksymalną ilość zajęć
przeprowadzają na świeżym powietrzu.
10. Podłoga w sali gimnastycznej jest dwa razy dziennie myta
detergentem oraz wietrzona ( 6.30 i 16.00) - Pracownicy obsługi.
11. Nauczyciele oraz uczniowie noszą maseczki w przestrzeniach
wspólnych szkoły.
12. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia infekcję górnych
dróg oddechowych, gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w
Izolatorium (sala 25), zapewnić odstęp 2m oraz powiadomić rodziców
lub opiekunów oraz dyrekcję szkoły o konieczności odebrania ucznia
ze szkoły.
13. Rekomenduję zachowanie dystansu 2m między osobami
przebywającymi na terenie szkoły w miejscach wspólnych jak
korytarze, sklepik, jadalnia.
14. Uczniowie spędzają przerwy na dziedzińcu między szkołą a
boiskami na świeżym powietrzu.
15. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, nie powinni
się nimi wymieniać.

16. Przy wejściu do szatni znajduje się płyn do dezynfekcji rąk Pracownicy obsługi.
17. Personel kuchenny ogranicza kontakt z nauczycielami oraz z
uczniami, posiłek w miarę możliwości podawany jest do stolików.
Posiłki wydawane są zmianowo.
18. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej stanowią
odrębny regulamin i są umieszczone na drzwiach gabinetu.
19. Zasady korzystania z gabinetu stomatologicznego stanowią
odrębny regulamin i są umieszczone na drzwiach gabinetu.
20. Zostało wyłączone źródełko wody pitnej.
21. Podczas zajęć tanecznych zaleca się zachowanie 2m dystansu
pomiędzy uczniami.
22. Studio taneczne nr 1, 2, 3, będzie dezynfekowane oraz myte
detergentem i wietrzone o 6.30 i o 16.00 -Pracownicy obsługi.

PAMIĘTAJMY, ŻE WSZYSCY JESTEŚMY
ODPOWIEDZIALNI ZA BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE
UCZNIÓW I PRACOWNIKÓW SZKOŁY.

Ewa Dziekan-Feliksiak
Dyrektor
XXX Liceum Ogólnokształcącego
w Krakowie

