
Zmiany aktualizacyjne
„Zasad organizacji i funkcjonowania IV Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w
Toruniu” oraz „Zasad obejmujących dodatkowe warunki bezpieczeństwa i modyfikację

organizacji pracy w IV Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Toruniu w czasie objęcia
lokalizacji szkoły strefą żółtą w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19”
w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły w czasie wznowienia zajęć mieszanych i

stacjonarnych od 17 maja 2021 r.

1. Do Szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej
oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.

2. Obowiązuje noszenie maseczek (rekomendowane są chirurgiczne) w przestrzeniach
wspólnych budynku Szkoły. W salach lekcyjnych i na terenie zewnętrznym Szkoły maseczka
jest obowiązkowa jeśli niemożliwe jest zachowanie dystansu (1,5 m.). Wyjątek stanowią sale
sportowe oraz przestrzenie zewnętrzne na terenie Szkoły w trakcie prowadzenia zajęć
wychowania fizycznego.

3. Jeśli w czasie zajęć u pracownika/ucznia wystąpią objawy infekcji lub choroby zakaźnej -
natychmiast powinien założyć maseczkę i niezwłocznie odizolować się od innych osób
zgodnie z procedurami obowiązującymi w Szkole. Bezwzględnie takie osoby nie mogą
prowadzić zajęć lub uczestniczyć w lekcjach.

4. Przed końcem lekcji nauczyciel prowadzący zajęcia w danej sali ma obowiązek zadbać
o otwarcie okien, celem skutecznego wywietrzenia pomieszczenia w trakcie przerwy
międzylekcyjnej. Pracownicy obsługi szkoły są dodatkowo zobowiązani do tego,
aby na początku każdej lekcji otwierać okna na korytarzach i w pokoju nauczycielskim celem
ich skutecznego wywietrzenia w trakcie każdej lekcji.

5. Uczniowie danej klasy podczas przerw międzylekcyjnych powinni przebywać na terenie
zewnętrznym Szkoły, jeśli warunki pogodowe na to nie pozwalają mają obowiązek przebywać
w wyznaczonej planem lekcji sali. W trakcie przemieszczania się uczniów pomiędzy salami
i podczas przerw międzylekcyjnych obowiązują zasady bezpiecznego poruszania się - zawsze
prawą stroną, z zachowaniem wskazań epidemiologicznych.

6. W miarę możliwości, za wyjątkiem sytuacji szczególnie istotnych dla procesu dydaktyczno –
wychowawczego, przedmioty i sprzęty znajdujące się w szkole, których nie można skutecznie
umyć, uprać lub zdezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp uczniom.

7. Możliwa jest organizacja uroczystości i imprez szkolnych z zachowaniem reżimu sanitarnego


