
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA KATOLICKIEGO LICEUM 
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W HENRYKOWIE W OKRESIE EPIDEMII 

od 1 września 2020 r. 

Organizacja zajęć w szkole : 

▪ Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących 
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie 
lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. Uczeń na stałe 
zamieszkujący powiat ze strefy żółtej lub czerwonej nie może uczęszczać do 
szkoły. 

▪ Uczeń zdrowy, który przebywa na kwarantannie lub nie może uczęszczać do 
szkoły z powodów opisanych wyżej będzie objęty edukacją zdalną. 

▪ Na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły dostępne są 
informacje opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia, jak 
należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów zakażenia, numery 
instytucji, z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne sanitarne 
dotyczące szkoły oraz komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie 
epidemii. 

▪ Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się środek dezynfekujący. Wszyscy 
wchodzący do budynku szkoły są zobowiązani do dezynfekcji rąk.  

▪ Budynki zostały podzielone na trzy strefy ( ucznia, interesantów i żywienia) i dla 
każdej z nich ustalono odrębne reżim sanitarny. 

▪ Rodzice/opiekunowie prawni  mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 
zachowując zasady: 

a) dystansu od kolejnego rodzica/opiekuna min. 1,5 m, 

b) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

c) rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 
ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

▪  Przebywanie w szkole osób z zewnątrz jest ograniczone do niezbędnego 
minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, 
rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych 
obszarach. 

▪  Szybka, skuteczna komunikacja z opiekunami ucznia odbywa się  
z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość ( gł. telefoniczna – rodzice 
zobowiązani są do odbierania telefonów ze szkoły, ewentualnie do oddzwonienia 
w jak najszybszym czasie). 

▪ Wychowawcy klas sporządzą wykazy danych kontaktowych rodziców/opiekunów, 
które zapewnią szybką komunikację w przypadku zachorowania ucznia lub w 
przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole. 



▪ W szkole znajdują się termometry bezdotykowe, które są dezynfekowane  po 
użyciu w danej grupie lub indywidualnie.   

▪ Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 
infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy 
odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (gabinet Pielęgniarza Szkolnego – 
piętro 2), zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie 
powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
( własny środek transportu). Odbiór ucznia musi nastąpić w możliwie najkrótszym 
czasie. 

▪ 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. 

▪ Z sal będą usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, 
uprać lub dezynfekować. 

▪ Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub we własnej teczce. Uczniowie nie 
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

▪ W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać 
umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć. Przybory do 
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy 
czyścić lub dezynfekować. 

▪ Wietrzenie sali, części wspólnych (korytarze) odbywać się będzie co najmniej raz 
na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

▪ Uczniowie będą w czasie przerw przebywać na boisku szkolnym oraz na  terenie 
zielonym szkoły (Ogród Włoski, Wirydarz)  

▪ Podczas realizacji zajęć przysposobienia wojskowego, ratownictwa, dietetyki 
sportowej oraz wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 
zachować dystansu, będą ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.  

▪ Sprzęt i materiały wykorzystywane podczas zajęć praktycznych przysposobienia 
wojskowego, ratownictwa i dietetyki sportowej  będą dezynfekowane.  

▪ Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

▪ Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą 
mieć ograniczone kontakty z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego 
minimum. 

▪ Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach 
wyznaczonych dla danego oddziału. 

▪ W bibliotece jednocześnie może przebywać jeden uczeń. 

▪ Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą 
kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem ( dwa dni). 

▪ W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą 
być prowadzone w formie zdalnej. 



Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
▪ Przy wejściu głównym będą umieszczone numery telefonów do właściwej 

miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego 
szpitala i służb medycznych.  

▪ Osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązane są do 
dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych, zakrywania ust i nosa 
oraz do nieprzekraczania obowiązujących stref przebywania. 

▪ Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby uczniowie robili 
to, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego 
powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

▪ Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w 
czystości sal zajęć i internatu, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 
komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i 
powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania 
posiłków, klawiatur, włączników będzie monitorowane każdego dnia. 

▪ Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta 
znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji, w szczególności ścisłe 
przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych 
pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie 
oparów środków służących do dezynfekcji. 

▪ W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami 
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 
instrukcje dezynfekcji. 

▪  Na bieżąco należy czyścić urządzenia sanitarno-higienicznych z użyciem 
detergentu lub przeprowadzać dezynfekcję. 

Gastronomia 
▪  Organizacja żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne 

pomieszczenia przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków) zachowane będą 
warunki higieniczne wymagane przepisami prawa odnoszącymi się do 
funkcjonowania żywienia zbiorowego. Wprowadzone będą zasady szczególnej 
ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników: 

a.  zachowanie  odległości 1,5 m stanowisk pracy; 

b.  Zapewnienie przez catering środków ochrony osobistej; 

c.   utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań produktów, 
sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny 
osobistej. 

▪ Korzystanie z posiłków  odbywać się będzie w refektarzu z zapewnieniem 
prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie 
epidemii:   



a. Spożywanie posiłków odbywać się będzie przy stolikach z rówieśnikami z 
danej klasy.  

b. Przy  wydawaniu posiłków danej grupy obowiązuje czyszczenie blatów 
stołów.  

▪ Wielorazowe naczynia i sztućce będą myte  z dodatkiem detergentu i wyparzane 
w wyparzarce w temperaturze min. 60°C .  

▪ Posiłki dostarczane przez firmę cateringową są przywożone w pojemnikach 
zbiorczych, następnie rozkładane i podawane z wykorzystaniem talerzy i 
sztućców będących na wyposażeniu szkoły, które będą myte zgodnie z 
zaleceniem wskazanym powyżej. 

Organizacja pracy internatu   
▪ Wszelkie działania sanitarno-epidemiologiczne są zgodne z powyższym 

regulaminem. Kadra internatu oraz wychowankowie obowiązkowo będą 
przeszkoleni w zakresie zasad zachowania bezpieczeństwa do 1 września 2020 r. 

▪ W internacie KLO w Henrykowie codziennie rano odbywać się będzie 
monitorowanie zachowania czystości w miejscach pracy, pokojach wychowanków 
oraz przestrzeniach wspólnych (nadzór pełni wychowawca dyżurny) oraz 
utrzymywania czystości w pomieszczeniach higienicznosanitarnych i ciągach 
komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, 
klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w 
tym blatów w salach i w pomieszczeniach do spożywania posiłków (nadzór pełni 
kierownik internatu).  

▪ W internacie mogą przebywać jedynie wychowankowie bez objawów 
chorobowych dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

▪ Przy wejściu oraz w korytarzu internatu pracownik internatu oraz uczeń ma 
możliwość dezynfekowania rąk płynem antybakteryjnym.  

▪ Wychowankowie internatu zobowiązani są do zachowania dystansu podczas 
pobytu w internacie, czystości w użytkowanych pomieszczeniach, częstego mycia 
rąk ciepłą wodą z mydłem oraz do wietrzenia pomieszczeń mieszkalnych. Mają 
także obowiązek przechowywać własne podręczniki, przybory szkolne oraz 
rzeczy osobiste w przydzielonej im szafce i ograniczyć dostęp do nich dla osób 
trzecich. Nie należy zabierać ze sobą do internatu niepotrzebnych przedmiotów. 

▪ Obowiązuje całkowity zakaz przebywania w internacie osób z zewnątrz (np. 
rodzice/opiekunowie). Ogranicza się przebywanie pracowników remontowych  
w internacie do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków 
ostrożności (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, 
tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach. 

▪ Kierownictwo internatu zapewnia sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji  
z rodzicami/opiekunami ucznia. Wychowawca dyżurujący podczas pracy w 
internacie posiada telefon wychowawcy, który jest gwarantem szybkiego kontaktu 
z rodzicami uczniów. 



▪ Wychowawcy internatu za pomocą telefonów służbowych mają możliwość 
bezpośredniego kontaktu z nauczycielem pełniącym funkcję nadzoru 
wychowawczego oraz z kierownikiem internatu.  

▪ Internat KLO w Henrykowie posiada izolatkę. W przypadku wystąpienia  
u wychowanka nagłych objawów infekcji dróg oddechowych, osoba taka 
natychmiast zostaje odizolowana, a rodzice/opiekunowie są natychmiastowo 
powiadamiani oraz uczeń ma możliwość skorzystania z porady telefonicznej.  

▪ W przestrzeniach wspólnych uczniowie oraz wychowawcy są zobowiązani do  
zachowania podwyższonych rygorów bezpieczeństwa i higieny. Pracownicy 
sprzątający zobowiązani są do częstego mycia i dezynfekowanie łazienek, 
aneksów kuchennych oraz pomieszczeń wspólnie użytkowanych. 

▪ Pracownicy obsługi i administracji internatu ograniczają kontakty z 
wychowankami oraz nauczycielami. 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u 
pracowników szkoły i internatu 
▪ Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

▪  Podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia lub z 
istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. 
podwyższonego ryzyka, będą zastosowane rozwiązania minimalizujące ryzyko 
zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych,  
a w przypadku pracowników niepedagogicznych ograniczenie styczności z innymi 
osobami przebywającymi na terenie szkoły).  

▪ W szkole znajduje się izolatka wyposażona w środki ochrony i płyn 
dezynfekujący, w której  można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania 
objawów chorobowych. 

1. Pracownicy szkoły/internatu są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 
niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu  
i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 
aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 
koronawirusem. 

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 
niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować 
się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać 
teleporadę medyczną).  

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 
oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie 
z funkcjonującymi  procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe 
(klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych 
zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 



4.  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły 
należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego *. 

* należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/
częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i 
zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://
gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

▪  W przypadku podejrzenia o zakażenie pracownika lub ucznia należy zwrócić się 
do  powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub 
uzyskać poradę. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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