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Zasady organizacji i funkcjonowanie
IV Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Toruniu

od 1 września 2021 r.
których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa na jej terenie w czasie dalszego obowiązywania
stanu epidemii z uwagi na kontynuowanie zajęć stacjonarnych od 1 września 2021 r. wraz z
dodatkowymi rozwiązaniami, które Szkoła może lub powinna wdrożyć w razie położenia na obszarze
ze zwiększoną zachorowalnością na COVID-19 i zaliczenia tego terenu przez Ministra Zdrowia do tzw.
strefy żółtej lub czerwonej.
Podstawa prawna:
•art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021
r., poz. 1082),
• wytyczne obowiązujące od dnia 1.09.2021 r. Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i
Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek, wydane
na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2  ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.).

§ 1
Postanowienia ogólne

1.IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu funkcjonuje z uwzględnieniem wytycznych
Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministerstwa Edukacji i Nauki

2.Przy wejściu do Szkoły i na stronie internetowej są umieszczone numery telefonów do właściwej
stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

3.Do Szkoły może przychodzić tylko: uczeń/pracownik zdrowy, bez objawów które wskazują na
chorobę zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak gorączka, kaszel, duszności), uczeń/pracownik,
którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz
pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem
zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).

4.Na terenie Szkoły nie mogą przebywać osoby z objawami, które wskazują na chorobę zakaźną (w
przypadku COVID-19 takich jak gorączka, kaszel, duszności).

5.Ogranicza się przebywanie na terenie Szkoły osób z zewnątrz, a jeśli ich obecność jest niezbędna
zobowiązuje do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub
dezynfekcja rąk) oraz przebywania tylko w wyznaczonych miejscach i postępowania zgodnie z
procedurą, która stanowi załącznik nr 1 – „Procedura postępowania podczas wejścia do szkoły osoby
z zewnątrz”.

6.IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Toruniu czynne jest w godzinach od 6.00 do 21.00
(Sekretariat od 8.00 - 15.00). Rekomenduje się kierowanie spraw adresowanych do dyrektora, rady
pedagogicznej, rady szkoły, rady rodziców i samorządu uczniowskiego za pośrednictwem sekretariatu
szkoły w formie elektronicznej na adres sekretariat@loiv.torun.pl), przez telefon: 56 62 212 28 lub za
pomocą dziennika elektronicznego Vulcan.

§ 2
Zasady bezpieczeństwa i higieny

1.Szkoła wyposażona jest w środki dezynfekujące niezbędne do odkażania pomocy dydaktycznych i
elementów stałych oraz środki do higieny i dezynfekcji rąk.

2.Z sal, w których przebywają uczniowie zostały usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można
skutecznie umyć, uprać lub zdezynfekować. Przybory do ćwiczeń, wykorzystywane podczas zajęć, są
i będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

3.Na terenie Szkoły przeprowadzany jest monitoring codziennych prac porządkowych, w tym przede
wszystkim utrzymania czystości w salach lekcyjnych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów
komunikacyjnych, powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w
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salach, klawiatur i włączników zgodnie z procedurą zawartą w załączniku nr 2 „Procedura
monitorowania codziennych prac porządkowych”.

4.Przy wejściu do Szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Informacja o takim obowiązku wraz z instrukcją
zamieszczona jest przy wyznaczonych wejściach.

5.Uczniowie wchodzą do Szkoły zgodnie z procedurą postępowania zawartą w załączniku nr 3 –
„Procedura postępowania podczas przychodzenia uczniów do szkoły”.

6.Wszyscy uczniowie i pracownicy zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów
higienicznych np. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu do Szkoły.
Na terenie Szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, tj. ochrona ust i nosa podczas kaszlu i kichania,
unikanie dotykania oczu, ust i nosa. Obowiązuje noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych
szkoły, w sytuacjach gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego. W salach lekcyjnych i
salach sportowych, w trakcie obecności danej klasy lub grupy uczniów stosowanie maseczek jest
rekomendowane.

7. Rękawice jednorazowe i maseczki należy wyrzucać do wyznaczonych pojemników.

8.Rodzic ma obowiązek zaopatrzyć swoje dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma
możliwości zachowania dystansu; zadbać, aby dziecko nie zabierało do Szkoły żadnych zbędnych
przedmiotów; regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.

9.Pracownicy są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, środki myjące i dezynfekujące, a
także fartuchy z długim rękawem do użycia w razie konieczności np. przy procedurze podejrzenia u
dziecka zakażenia COVID – 19).

10.Maseczki są używane przez pracowników Szkoły w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz w
kontaktach z osobami z zewnątrz. Podczas wykonywania czynności służbowych, poza przestrzeniami
wspólnymi Szkoły, bez kontaktu z osobami z zewnątrz i gdy jest możliwe zachowanie dystansu
społecznego nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa, niemniej jednak rekomenduje się
przestrzeganie wszelkich możliwych zasad bezpieczeństwa.

11.W przypadku pracowników powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które
zaliczają osobę do grupy podwyższonego ryzyka, w miarę możliwości, stosuje się rozwiązania
minimalizujące ryzyko zakażenia.

12.Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia
wychowawcy klasy ustalają sposoby szybkiej komunikacji telefonicznej z opiekunami ucznia zgodnie z
procedurą opisaną w załączniku nr 4 - Procedura ustalenia sposobów szybkiej komunikacji
telefonicznej z opiekunami ucznia.
13. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest
szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem
COVID-19.

§ 3
Organizacja zajęć w szkole

1.Organizacja pracy Szkoły polega na umożliwianiu zachowania dystansu między osobami
przebywającymi w placówce, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczenia gromadzenia się
uczniów. Uczniowie poszczególnych klas, w miarę możliwości organizacyjnych, rozpoczynają
zajęcia lekcyjne o różnych godzinach. Do Szkoły uczniowie przychodzą o wyznaczonej porze i z
użyciem określonych wejść, których topografia i oznaczenia zawiera załącznik nr 5 - Topografia i
oznaczenia wejść i wyjść szkoły.

2.Dla każdej klasy, w miarę możliwości organizacyjnych, została wyznaczona stała sala lekcyjna.
Wyjątkiem są zajęcia międzyoddzałowe oraz zajęcia informatyczne i przyrodnicze prowadzone w
klasopracowniach.
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3.Sale lekcyjne oraz części wspólne będą regularnie wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie
przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. W każdej sali jest umieszczony dozownik z płynem
odkażającym
4.Zajęcia sportowe odbywają się w sali gimnastycznej oraz na zewnętrznym boisku sportowym.
Zaleca się organizowanie zajęć wychowania fizycznego na powietrzu na terenie Szkoły. Zasady
korzystania z szatni w-f zawarte są w załączniku nr 6- Zasady użytkowania szatni i szafek szkolnych.

5.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na
terenie szkoły, przede wszystkim w czasie przerw międzylekcyjnych. Zasady postępowania uczniów w
trakcie przerw międzylekcyjnych określa załącznik nr 7- Zasady postępowania uczniów podczas
przerw międzylekcyjnych.
6.Nauczyciele pełniący dyżury podczas przerw międzylekcyjnych zobowiązani są do przestrzegania
zasad i zaleceń opisanych w załącznik nr 8- Zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich podczas
przerw międzylekcyjnych.
6.Zajęcia i spotkania w gabinetach specjalistycznych: gabinet pedagoga i gabinet profilaktyki
zdrowotnej funkcjonuje według zasad określonych w załączniku nr9 - Zasady obowiązujące w
gabinecie pedagoga szkolnego i gabinecie profilaktyki medycznej.

7.W przypadku realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole obowiązywać będą „Zasady
realizacji zajęć pozalekcyjnych organizowanych w szkole”- załącznik nr 10.

8.W szkole funkcjonuje biblioteka której zasady pracy ściśle określone są załączniku nr 11.

9. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:
− zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m,
− pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,
− przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,
− w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami

uczniów,
− w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub

środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

§ 4
Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia Covid - 19 u ucznia.

1.Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy, które wskazują na chorobę zakaźną (w
przypadku COVID-19 takich jak gorączka, kaszel, duszności) należy odizolować ucznia w odrębnym
pomieszczeniu zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 12- Procedura postępowania z
uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.

2.Wychowawca klasy ma obowiązek sprawdzić/zebrać oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych
ucznia zezwalające na pomiar temperatury ciała dziecka do 7 września 2021 r. W załączniku nr 13-
Zgoda rodzica/opiekuna na pomiar temperatury ciała ucznia w przypadku wystąpienia niepokojących
objawów chorobowych.

3.Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odebrania telefonu ze szkoły. Na
wezwanie rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka ze szkoły.
Rodzic po odebraniu ze szkoły dziecka z objawami chorobowymi, informuje wychowawcę o wyniku
badania ucznia przez lekarza. Wychowawca ma obowiązek przekazania ww. informacji dyrekcji
Szkoły.

4.Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, u którego podejrzewa się zakażenie, informuje o
zaistniałej sytuacji rodziców uczniów danej klasy.

5.Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń należy bezzwłocznie poddać dezynfekcji.

6.W uzasadnionych przypadkach dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.
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7.Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.

8.Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za
pomocą innych środków łączności, należy sporządzić notatkę lub protokół.

§ 5
Postępowanie w przypadku podejrzenia wystąpienia Covid - 19 u pracownika szkoły

1.Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie lub innego pracownika objawy, które wskazują na
chorobę zakaźną (w przypadku COVID-19 takich jak gorączka, kaszel, duszności) natychmiast
informuje o tym dyrektora Szkoły.

2.Dyrektor odsuwa pracownika od pracy i zgodnie z procedurą izoluje pracownika w odrębnym
pomieszczeniu zgodnie z procedurą opisaną w załączniku nr 14 - Procedura postępowania z
pracownikiem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID 19.

3.Jeżeli osobą chorą jest nauczyciel, to uczniowie z tej klasy, pod opieką innego nauczyciela,
natychmiast myją ręce i przechodzą w miarę możliwości do innego zdezynfekowanego pomieszczenia
lub wychodzą na zewnątrz Szkoły. O zaistniałej sytuacji natychmiast informowani są rodzice. W tym
czasie sala jest wietrzona i dezynfekowana.

4.Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać dezynfekcji.

5.W uzasadnionych przypadkach dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego i organ prowadzący o zaistniałej sytuacji.

6.Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę
zaistniały przypadek.

§ 6
Zapewnienie dodatkowych warunków bezpieczeństwa i modyfikacje organizacji pracy w szkole

znajdującej się w żółtej albo czerwonej strefie

1.Dyrektor Szkoły wprowadza dodatkowe rozwiązania i modyfikuje organizację pracy, pozwalającą na
prowadzenie nauki w systemie hybrydowym lub zdalnym.
2.Następuje niezwłoczne wdrożenie dodatkowych warunków związanych z ochroną osobistą i
bezpieczeństwem w Szkole.
3.Założenia dodatkowych warunków bezpieczeństwa i modyfikacje organizacji pracy w Szkole
znajdującej się w żółtej albo czerwonej strefie zostaną opracowane bez zbędnej zwłoki.

Małgorzata Białek
Dyrektor IV LO w Toruniu
Toruń, 31 sierpnia 2021 r.


