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Na terenie CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie wszyscy uczniowie 
i pracownicy szkoły zobowiązani są do przestrzegania najwyższych standardów higienicznych tj.: 
a. zakrywania ust i nosa maskami w częściach wspólnych: 
- na szkolnych korytarzach, 
- na klatce schodowej, 
- w łazienkach, 
- szatniach, 
- w sekretariacie szkoły. 
Rekomendowane jest noszenie maseczek w salach szkolnych podczas zajęć lekcyjnych. 

Organizacja pracy 
CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie 

/obowiązuje od 1 września 2021 r./ 
 

Opracowano na podstawie: 
a. aktualnych Wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego, 
b. Procedury organizacji pracy szkół/placówek prowadzonych przez m.st. Warszawę i postępowania prewencyjnego 
pracowników oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego 
I. Cel. 
Celem procedury jest określenie zasad organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 i określenie działań prewencyjnych mających na celu uniknięcie 
rozprzestrzeniania się wirusa. 
II. Ogólne zasady. 

Szczepienie rekomendowane dla pracowników szkół 
oraz uczniów w określonych grupach wiekowych. 

Dystans minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra 

Dezynfekcja przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem 
lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. 

Higiena częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, 
unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

Maseczka w przestrzeniach wspólnych, 
gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami 

Wietrzenie przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć. 

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. 

Po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji uczniów od bezpośrednich kontaktów ze społecznością 
szkolną działania wychowawcze, profilaktyczne i wspierające kondycję psychiczną uczniów stanowią pilną 
konieczność. Należy je prowadzić w sposób, który zapewni ich optymalną skuteczność w ochronie zdrowia 
psychicznego dzieci i młodzieży, przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych dostosowanych do 
sytuacji i potrzeb szkoły, do wymagań związanych z charakterem podejmowanych działań w ramach programu 
wychowawczo-profilaktycznego oraz innych lokalnych uwarunkowań. 

W obliczu zagrożeń psychicznych, na jakie narażone były i są dzieci i młodzież dbałość o bezpieczeństwo 
zdrowotne musi być rozsądnie godzona z dbałością o zdrowie psychiczne. Należy brać obie te potrzeby pod uwagę 
i szukać rozwiązań. 

 

III. Postanowienia. Organizacja pracy. 
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został 
nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 
2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych 
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lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa 
(rower, hulajnoga). 
3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 
infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny 
lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają 
aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 
4. Opiekunowie dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły, zachowując zasady: 
a. 1 opiekun, 
b. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m, 
c. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem 
zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: maseczki - rekomendowane maseczki 
chirurgiczne, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 
5. Przy wejściu do szkoły oraz na terenie szkoły znajdują się informacje o obowiązku dezynfekowania 
rąk oraz instrukcje użycia środka dezynfekującego. 
Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli ręce wodą 
z mydłem. 
Wszyscy wchodzący do   budynku   szkoły   mają możliwość   skorzystania   z dozowników   z płynem 
do dezynfekcji rąk. Dozowniki znajdują się we wszystkich pomieszczeniach w szkole, w tym w każdej 
sali lekcyjnej. 
6. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni 
publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma 
możliwości zachowania dystansu. 
7. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów szkół 
ponadpodstawowych. 
8. Organizacja pracy szkoły ogranicza przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum 
(tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej). Zobowiązane są one do stosowania środków 
ochronnych   (maseczki),   zachowania   dystansu   od   innych   osób   (min.   1,5   m)   oraz   przebywania 
w wyznaczonych obszarach szkoły. Dodatkowo zaleca się dezynfekcję rąk lub użycie rękawiczek 
jednorazowych. 
Przebywanie osób z zewnątrz na terenie szkoły możliwe jest tylko po uprzednim telefonicznym 
lub mailowym umówieniu się z sekretariatem szkoły. 
9. Szkoła zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia (z wykorzystaniem 
technik komunikacji na odległość). 
10. Jeżeli nauczyciel/pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 
dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) wdraża 
„Procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia” – pkt IV, w tym m.in.: 
- uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu (sala 307 – izolatorium) lub w innym 
wyznaczonym miejscu - zapewnia się przy tym minimum 2 m odległości od innych osób, 
- niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze 
szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 
11. Szkoła zapewnia taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwia zachowanie dystansu 
między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza 
gromadzenie się uczniów na terenie szkoły, m.in. w miarę możliwości wyznacza się sale i korzystanie 
z węzłów sanitarnych dla poszczególnych klas, z zachowaniem zasad dystansu społecznego. 
Zasady dotyczące dystansu, dezynfekcji, higieny, maseczek oraz wietrzenia pomieszczeń cały czas 
wdrażają w życie wszyscy nauczyciele oraz pracownicy szkoły. 
12. Ustala się plan lekcji uwzględniający: 
a. wyznaczanie w miarę możliwości dla klas i grup uczniów (języki obce nowożytne) stałych sal na 
zajęcia dydaktyczne, 
b. uczniowie z danego oddziału wychodzą z sal, w których zostały wyznaczone im lekcje na zajęcia: 
wychowania fizycznego, informatyki, języków obcych oraz do studio. 
c. podczas przerw zaleca się ograniczanie kontaktu między klasami, zwłaszcza w przestrzeniach 
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wspólnych, nad czym czuwają wszyscy obecni w szkole nauczyciele, w tym nauczyciele pełniący 
dyżury na korytarzach. 
13. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się: 
a. zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, 
b. pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela, 
c. przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela, 
d. w miarę możliwość, ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów. 
14. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 
15. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 
dezynfekować, zostają usunięte lub dostęp do nich zostaje uniemożliwiony. 
16. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku 
szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 
szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do 
domu. 
17. Infrastruktura szkoły, sprzęt i przybory sportowe są regularnie czyszczone z użyciem wody 
z detergentem lub innych środków dezynfekujących. 
18. Wietrzenie sal oraz części wspólnych odbywa się co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć 
i podczas przerwy, a także w dni wolne od zajęć dydaktycznych. 
19. W miarę możliwości organizacyjnych odbywają się wyjścia w miejsca otwarte, z zachowaniem 
dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 
Należy   unikać   wyjść   grupowych   i   wycieczek   do   zamkniętych    przestrzeni    z   infrastrukturą, 
która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego. 
20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 
zachować dystansu, rezygnuje się z ćwiczeń i gier kontaktowych. 
21. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 
dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. 
W takich przypadkach należy dopilnować, aby uczniowie nie udostępniali swoich pomocy dydaktycznych 
innym. 
21. Uczniowie korzystają z szatni przed i po rozpoczęciu zajęć swoich oddziałów. Korzystający z szatni 
zobowiązani są do zachowania dystansu oraz przestrzegania najwyższych standardów higienicznych, w tym 
zakrywania ust i nosa maskami. 
22. Realizacja zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły odbywa się po zakończeniu zajęć 
obowiązkowych uczniów oraz po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. Zajęcia pozalekcyjne mogą 
odbywać się w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów 
i nakazów przeciwepidemicznych. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć ma miejsce mycie 
i dezynfekcja powierzchni dotykowych oraz dokładne wietrzenie sal. 
23. Korzystanie z biblioteki szkolnej obowiązuje na zasadach ustalonych w osobnym Regulaminie 
korzystania z biblioteki, w którym został uwzględniony konieczny okres 2 dni kwarantanny dla książek 
i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach. 
24. We współpracy z pielęgniarką szkolną zostały ustalone zasady korzystania z gabinetu profilaktyki 
zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniające wymagania   określone   w   przepisach   prawa 
oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 
IV. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia. 
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a. pracownik szkoły, który otrzymał informację o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów 
przekazuje informację bezpośrednio lub prosząc innego pracownika szkoły (nauczyciela, pracownika 
obsługi, pracownika administracji) osobom odpowiedzialnym za opiekę nad uczniem do czasu 
przybycia rodzica ucznia* 
* zgodnie z harmonogramem dostępnym w pokoju nauczycielskim, w sekretariacie szkoły i u szkolnej 
pielęgniarki. 
b. uczeń pod opieką pracownika pedagogicznego wskazanego w harmonogramie, unikając kontaktu 
z innymi osobami, zostaje przyprowadzony do odizolowanego pomieszczenia: 
a. gabinet pielęgniarki, 
b. szkolne izolatorium - sala nr 307 
i przebywa w nim do momentu odebrania go przez rodzica/prawnego opiekuna. 
c. pracownicy biorący udział w interwencji o zaistniałej sytuacji informują: 

- sekretariat szkoły (sekretarza szkoły) –lub- dyrektora szkoły –lub- zastępcę dyrektora szkoły 
d. sekretariat szkoły o wystąpieniu u dziecka niepokojących objawów/złym stanie zdrowia/złym 
samopoczuciu niezwłocznie informuje wskazanego rodzica/prawnego opiekuna, który jest 
zobowiązany do pilnego odebrania dziecka ze szkoły, 
e. jeżeli pracownik pedagogiczny opiekujący się uczniem musi wrócić do wykonywania swoich 
obowiązków służbowych, opiekę nad dzieckiem przejmuje kolejna osoba ujęta w harmonogramie. 
f. Dyrektor szkoły lub jego zastępca do opieki nad uczniem może wyznaczyć innego nauczyciela 
(w przypadku nieobecności nauczycieli wskazanych w harmonogramie lub w przypadku wystąpienia 
innych zdarzeń losowych). 
Podczas całej procedury obowiązuje zachowanie bezpiecznej odległości, zakrywanie ust i   nosa 
oraz stosowanie się do wszelkich wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia 
i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

a. Dziecku zostaje zmierzona temperatura ciała. 
• jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym wynosi 38°C lub wyżej – rodzic zostaje powiadomiony 
w celu odebrania dziecka ze szkoły wraz z poinformowaniem o obowiązku skorzystania z teleporady 
medycznej lub bezpośredniej wizyty u lekarza, 
• jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy 37,2°C a 37,9°C – rodzic 
zostaje powiadomiony w celu odebrania dziecka ze szkoły. 
b. Rodzic, po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania o wyniku 
badania przez lekarza: 
- wychowawcę klasy, 
- wychowawca klasy, niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości, informuje dyrektora szkoły i jego zastępcę. 
c. Dyrektor szkoły o zaistniałej sytuacji informuje: 
- organ prowadzący (Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy), 
- Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, 
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; 
e. 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. 
f. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą 
innych środków łączności należy z wydarzenia sporządzić notatkę lub protokół. 

V. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika szkoły. 
1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej 
oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej. 
2. Pracownicy szkoły zostają poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby 
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zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 
uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić 
pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 
3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji 
dróg oddechowych Dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, 
kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej 
opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). 
W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 
Osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie korona wirusem przebywa w izolatorium. 
4. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt 
z innymi osobami w szkole, Dyrektor kontaktuje się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. 
5. Dyrektor szkoły bezwzględnie stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 
w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 
6. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego*. 
VI. Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 
7. Dyrektor   informuje   Państwowego   Powiatowego   Inspektora   Sanitarnego   o   zaistniałej   sytuacji 
i w porozumieniu z organem prowadzącym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Sanepidu, podejmuje 
stosowną decyzję o zamknięciu placówki, zmianie modelu kształcenia lub innych środkach prewencyjnych. 
8. Dyrektor szkoły o potwierdzeniu zakażenia u pracownika/ucznia informuje organ prowadzący 
(Burmistrza Dzielnicy Wola m.st. Warszawy) i Mazowieckie Kuratorium Oświaty w Warszawie, zgodnie 
ze schematem procesu komunikowania się w sytuacjach kryzysowych dotyczących jednostek systemu 
oświaty. 
9. W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły stosuje się do zaleceń 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe 
procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 
10. Jeśli zalecenia Sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą 
innych środków łączności zostaje sporządzona notatka lub protokół. 

VII. Dane teleadresowe: 
1. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczną w m.st. Warszawie, 
ul. Jana Kochanowskiego 21, 01-864 Warszawa, tel. 22 250 01 15\\ 
2. Numery alarmowe: 999, 112. 
* Ustala się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba 
podejrzana o zakażenie oraz realizuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie 
www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

 
Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 
dostępnych na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także obowiązujących 
przepisów prawa. 

 
Aktualizacja Organizacji pracy CXIX Liceum Ogólnokształcącego im. Jacka Kuronia w Warszawie 
oraz procedur funkcjonowania szkoły w czasie epidemii zostały dokonane z uwzględnieniem: 
a. specyfiki placówki, w tym realizacji zajęć pozalekcyjnych, konsultacji i zajęć w formie zdalnej, 
b. zaleceń wskazanych w Wytycznych MEiN, MZ i GIS, 
c. aktualnych przepisów prawa. 

 
Załączniki – instrukcje 
mycia rąk 
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece 
dezynfekcji rąk 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/ 
prawidłowego zdejmowania maseczki 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gis/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece/
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https://gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke/ 
prawidłowego zdejmowania rękawiczek 
https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/ 
wykaz produktów biobójczych 
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze 
zalecenia w zakresie systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych 
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876 

 
 

23.08.2021 r. 
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https://gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice/
http://bip.urpl.gov.pl/pl/biuletyny-i-wykazy/produkty-biob%C3%B3jcze
https://www.gov.pl/attachment/f08fa60b-ccd2-4666-b688-616c1f836876
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