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ZARZĄDZENIE Nr 12/2020 
Dyrektora II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii 

Konopnickiej w Katowicach 
z dnia 25 września 2020 r.   

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed COVID-19  
 
 
        Na podstawie § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych i 
higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 
r. poz. 1166 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Zmianie ulegają załącznik nr 3 i 11 Zarządzenia 9/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r w sprawie 
wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed COVID-19.  
  

 
§ 2. 

 
Dodaje się załącznik nr 15 do Zarządzenia 9/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r w sprawie 
wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki przed COVID-19. 
 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                         ............................................... 
Dyrektor 
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Załącznik 3 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 9 

z dnia 26.08.2020 r.  
 

 
Procedura wyjścia grupy uczniów na boisko szkolne lub inne obiekty poza szkołą 
 

1. W okresie COVID – 19 dopuszcza się organizowanie wyjść poza szkołę w ramach 
jednego oddziału lub grupy międzyoddziałowej.  

2. Zorganizowane wyjścia poza szkołę powinny się odbywać z zachowaniem dystansu 
społecznego oraz przy ścisłym przestrzeganiu zasad higieniczno-sanitarnych. 

3. Uczniowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, korzystają z 
boiska szkolnego, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego. 

4. Każdorazowo przed wyjściem na boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom 
zasady dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę 
na obowiązujące w szkole Regulaminy korzystania z boiska. 

5. Nauczyciel na boisku sportowym oraz na innych obiektach ogranicza aktywności 
uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe 
proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny. 

6. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci 
przebierają się w odpowiedniej w odległości od siebie z zachowaniem dystansu 
społecznego. 

7. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór, nakładając 
ubranie wierzchnie (kurtkę, buty itp.) i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela  
miejscu. 

8. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i są dezynfekowane poprzez oprysk 
środkiem dezynfekującym, po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. 
Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje nauczyciel. Następna grupa uczniów może 
przebywać na i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji.   
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Załącznik 11 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 9 

z dnia 26.08.2020 r.  
 
 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w pracowni informatycznej 
 

1. Uczniowie bezpośrednio po wejściu do sali /pracowni dezynfekują ręce. 

2. Uczniowie zajmują swoje miejsce do nauki, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.  

3. Po zakończonych zajęciach, każdy uczeń dokonuje dezynfekcji klawiatury (lub zamiany 
folii ochronnej), pulpitu, pomocy dydaktycznej przy użyciu środka dezynfekcyjnego.  

4. Materiały do dezynfekcji i zużyte folie ochronne wyrzucane są do kosza z pokrywą.  

5. Po zakończonej dezynfekcji, uczniowie dezynfekują ręce. 
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Załącznik 15 

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 9 
z dnia 26.08.2020 r.  

 
Procedura obowiązująca podczas zajęć laboratoryjnych 

 
 

1. Uczeń wchodzi do sali laboratoryjnej w fartuchu, jednorazowych rękawiczkach i maseczce lub 
przyłbicy. Jeżeli jest to maseczka lub półprzyłbica obowiązują okulary ochronne.  

2. Noszenie stroju ochronnego jest obowiązkowe podczas trwania zajęć laboratoryjnych dla 
wszystkich uczniów. Jeżeli uczeń nie posiada stroju ochronnego nie zostaje dopuszczony do 
wykonywania doświadczeń.  

3. Takie same środki ochronne obowiązują nauczyciela. 

4. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy umyć szkło laboratoryjne które będzie używane za 
pomocą wody i płynu. Podobnie należy postąpić po zakończeniu ćwiczeń. 

5. Po zakończeniu ćwiczeń należy wyrzucić rękawiczki ochronne a następnie dokładnie umyć 
ręce 

6. Podczas ćwiczeń należy starać się zachować dystans sanitarny. 

 

 


