
Procedury funkcjonowania Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki 

Białostockiej w czasie epidemii. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. „Procedury funkcjonowania Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki 

Białostockiej w czasie epidemii”, zwane dalej Procedury, ustala się w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły i ochrony przed 

rozprzestrzenianiem się COVID-19. 

2. Procedury obejmują: 

a. Zasady przebywania na terenie Szkoły, w tym obowiązki uczniów, pracowników 

Szkoły oraz osób z zewnątrz przebywających na terenie Szkoły; 

b. Przygotowanie pomieszczeń do prowadzenia zajęć w Szkole; 

c. Zasady organizacji zajęć; 

d. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem. 

3. Procedury obowiązują w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem 

zakażenia koronawirusem COVID-19 wszystkie osoby przebywające na terenie Szkoły. 

ZASADY PRZEBYWANIA NA TERENIE SZKOŁY 

1. Na terenie Szkoły mogą przebywać osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję górnych dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

2. Osoba wchodząca na teren szkoły ma obowiązek zdezynfekowania rąk i może zostać 

poddana procedurze mierzenia temperatury. 

3. Osoby przebywające na terenie szkoły mają obowiązek: 

a. Zachowania dystansu min 1,5 metra miedzy sobą, unikania podawania rąk na 

powitanie. 

b. Zachowania ogólnych zasad higieny: częstego mycia rąk, ochrony podczas kichania                

i kaszlu, unikania dotykania oczu, ust i nosa. 

4. Osoby nie będące pracownikami Szkoły ani uczniami Szkoły mają obowiązek 

zakrywania ust i nosa. 

5. Uczniowie mają obowiązek korzystania wyłącznie z własnych podręczników, pomocy 

szkolnych i przyborów. 

6. Pracownicy szkoły i uczniowie korzystają z przyłbic lub maseczek ochronnych 

w zależności od stanu zdrowia i uwarunkowań procesu nauczania. Uczniowie mają 

obowiązek noszenia maseczek/przyłbic w czasie przerw na korytarzach szkoły. 

PRZYGOTOWANIE POMIESZCZEŃ DO PROWADZENIA ZAJĘĆ 

1. Osoby przebywające na terenie Szkoły mają możliwość skorzystania z dezynfekcji rąk. 

Dozowniki z płynem dezynfekującym są dostępne: przed wejściem na teren szkoły, we 

wszystkich salach lekcyjnych, na korytarzach, w toaletach, w sekretariacie szkoły oraz 

pokoju nauczycielskim. 

2. Sale lekcyjne są wietrzone na każdej przerwie lub częściej, w zależności od pogody. 

3. Korytarze są wietrzone po każdej przerwie. 

4. Codziennie, po zakończeniu zajęć dydaktycznych, jest prowadzona dezynfekcja 

powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, ławek, włączników, klawiatur, przyborów 



szkolnych będących własnością Szkoły, itp. W miarę potrzeb dezynfekcja będzie 

prowadzona na bieżąco. 

5. W wyznaczonych miejscach znajdują się informacje, instrukcje i plakaty dotyczące 

mycia rąk i dezynfekcji. 

6. Przy wejściu na teren Szkoły, w sekretariacie i pokoju nauczycielskim znajdują się 

numery telefonów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, 

Szpitala MSWiA w Białymstoku, służb medycznych. 

ZASADY ORGANIZACJI ZAJĘĆ 

1. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są  w salach lekcyjnych oraz mogą być prowadzone 

na świeżym powietrzu. 

2. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane, w miarę możliwości, po zakończeniu zajęć 

dydaktycznych w szkole. 

3. W trakcie trwania zajęć dydaktycznych /wychowanie fizyczne/ogranicza się ćwiczenia 

i gry kontaktowe. 

4. Przerwy międzylekcyjne w przypadku bloków lekcyjnych będą przesunięte przez 

prowadzącego nauczyciela o czas trwania planowanej przerwy, zgodnie 

z harmonogramem. 

5. W czasie przerw międzylekcyjnych uczniowie mają możliwość przebywania w salach 

lekcyjnych, korytarzach lub, w miarę możliwości pogodowych, na patio. Przy wyjściu 

na korytarz zobowiązani są założyć przyłbicę lub maseczkę ochronną i nie opuszczać 

terenu PB. 

6. W czasie przerw lekcyjnych nauczyciele są zobowiązani do kontrolowania postanowień 

niniejszych Procedur. 

7. Zajęcia poza terenem Szkoły mogą się odbywać wyłącznie za zgodą Dyrektora. 

ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZARAŻENIA KORONAWIRUSEM. 

1. Uczeń z objawami infekcji górnych dróg oddechowych (gorączka, kaszel) zostanie 

odizolowany od pozostałych osób przebywających na terenie Szkoły i po 

zawiadomieniu rodziców lub opiekunów prawnych odebrany przez nich ze szkoły. 

2. Rodzic lub opiekun prawny dziecka, u którego występują objawy infekcji górnych dróg 

oddechowych, jest informowany o konieczności kontaktu z lekarzem, a następnie 

zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o stanie zdrowia 

dziecka. Jeżeli objawy wskazują na możliwość zarażenia SARS-CoV-2 należy o tym 

fakcie poinformować Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku 

i postępować według jej zaleceń. 

3. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły, zostaje 

wszczęte dochodzenie epidemiczne, którego celem będzie ustalenie osób potencjalnie 

narażonych. Obszar, w którym przebywała osoba z infekcją górnych dróg 

oddechowych, zostanie bezzwłocznie sprzątnięty i poddany dezynfekcji. Dyrektor 

szkoły stosuje się do zaleceń inspektora sanitarnego. W zależności od sytuacji dyrektor 

szkoły, za zgodą  Rektora Politechniki Białostockiej i pozytywnej opinii Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku , podejmuje decyzję o wybraniu 

wariantu dalszego prowadzenia procesu dydaktyczno-wychowawczego, zgodnie 

z wytycznymi MEN i inspekcji sanitarnej. 



4. W przypadku wystąpienia u pracownika lub jego domowników niepokojących 

objawów choroby zakaźnej, powiadamia on o tym szkołę i postępuje według zaleceń 

lekarskich i inspekcji sanitarnej. 

5.  Aktualne dane kontaktowe z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów są dostępne 

w sekretariacie Szkoły na wypadek konieczności nawiązania szybkiego kontaktu 

z rodzicami. Dane te są zabezpieczone zgodnie z wymaganiami RODO. 

 


