REGULAMIN FUNKCJONOWANIA VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO IM. J.J ŚNIADECKICH
W BYDGOSZCZY W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID-19
Rok szkolny 2021/2022
W szkole realizuje się kształcenie w trybie pełnym stacjonarnym. Obowiązują wytyczne GIS,
MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł
częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół i placówek. Wówczas dopuszczalne
będą inne warianty kształcenia, określone przez MEN oraz wdrożony będzie Regulamin
kształcenia zdalnego w VILO.

1. W trosce o bezpieczeństwo całej społeczności szkolnej oraz bliskich jej członków,
rekomendowane jest szczepienie jako ochrona przed zachorowaniem i
przenoszeniem wirusa COVID-19.
2. Do szkoły mogą uczęszczać uczniowie i pracownicy zdrowi, bez objawów
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz których domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
3. W godzinach 7.30-8.50 uczniowie wchodzą do szkoły 2 istniejącymi wejściami:
 Klasy I i II wchodzą wejściem głównym;
 Klasy III wchodzą wejściem bocznym (od szatni).
4. Rekomenduje się noszenie maseczek zasłaniających usta i nos w przestrzeni wspólnej
szkoły.
5. Do szkoły mogą wchodzić z zewnątrz jedynie zdrowe osoby, w celu załatwienia
spraw, które nie mogą być załatwione zdalnie (telefon, fax, mail, itp.).
6. W kancelarii szkoły może jednocześnie przebywać 2 interesantów.
7. Rodzice uczniów mają wstęp jedynie do kancelarii szkoły lub na korytarz
bezpośrednio z nią sąsiadujący zachowując zasady reżimu sanitarnego (dystans min.
1,5m, maseczka zasłaniająca usta i nos, rękawiczki).
8. Rodzice mają wstęp do szkoły w celu wzięcia udziału w zebraniach klasowych w
określonych salach, pod warunkiem stosowania zasad reżimu sanitarnego (patrz
wyżej).
9. Łamanie zapisów Regulaminu wiązać się będzie z koniecznością opuszczenia szkoły
przez osoby do niej przybywające.
10. Przyjście ucznia do szkoły oznacza zgodę na ewentualne badanie temperatury, w
przypadku podejrzenia zachorowania.
11. Rodzice uczniów są zobowiązani do sprawdzania codziennie Dziennika
Elektronicznego szkoły (poczta i informacje) oraz strony internetowej VILO, w celu
sprawnego przekazywania/odbioru informacji od wychowawców i dyrekcji szkoły.
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12. Oboje rodziców przekazują szkole aktualne dane do kontaktu (telefon, mail) oraz
regularnie sprawdzają nieodebrane telefony i maile.
13. Rodzice ucznia informują szkołę o zachorowaniu ucznia lub zleceniu kwarantanny.
14. Przy wejściu do szkoły uczniowie i pracownicy dezynfekują ręce dostępnym tam
płynem, stosując wywieszoną instrukcję użycia środka dezynfekującego.
Rekomenduje się, aby uczniowie po przyjściu do szkoły w pierwszej kolejności myli
ręce wodą z mydłem.
15. Uczniowie powinni starać się spędzać wszystkie przerwy na boisku szkolnym. W
czasie długiej przerwy od 10.35-10.55 uczniowie wychodzą obligatoryjnie na boisko
szkolne i Orlik pod opieką wyznaczonych opiekunów. Jeśli warunki pogodowe to
uniemożliwiają, w czasie przerw spędzanych wewnątrz budynku, zaleca się
utrzymywanie dystansu społecznego min.1,5m w kontaktach z innymi osobami oraz
noszenie maseczek.
16. Uczniowie wychodzą na boisko wejściami bocznymi od szatni i od sali gimnastycznej.
17. W trakcie lekcji uczniowie nie noszą maseczek, chyba, że sobie tego życzą, przy czym
nie może to utrudniać aktywnego udziału w lekcjach.
18. W czasie przerw zaleca się noszenie maseczek, w szczególności, gdy nie jest możliwe
zachowanie dystansu.
19. Szkoła nie zapewnia uczniom maseczek i innych środków ochrony. Szkoła zapewnia
płyny do dezynfekcji rąk. W łazienkach dostępne są mydła i ręczniki lub suszarki do
rąk.
20. W celu zwiększenia ochrony osobistej zaleca się przynoszenie i stosowanie
dodatkowo własnych płynów i żelów do dezynfekcji rąk.
21. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: uczniowie są zobowiązani do częstego
mycia rąk , stosując instrukcję mycia rąk dostępną w toaletach szkolnych, stosować
ochronę podczas kichania i kaszlu oraz unikać dotykania okolic ust, oczu i nosa, itp.
22. Uczniowie używają własnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie nie powinni
przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów.
23. Używanie szkolnych pomocy dydaktycznych przez uczniów powinno być ograniczone
do niezbędnego minimum.
24. W gabinecie pedagoga szkolnego jednocześnie może przebywać 2 interesantów.
25. Nakrycia wierzchnie należy pozostawiać w szafkach szkolnych lub, w przypadku
nieposiadania szafki, w szatni szkolnej. Zaleca się stosowanie dystansu społecznego w
kolejce do oddania/odbioru odzieży do szatni.
26. Nie wskazane jest pozostawianie okryć w przestrzeni wspólnej szkoły (np. ławki na
korytarzach, sale lekcyjne, itp.)
27. W sekretariacie, gabinecie wicedyrektorów może przebywać jednocześnie
maksymalnie 2 interesantów.
28. W trakcie pobytu w sekretariacie uczeń/pracownik/gość powinien mieć osłonięte
usta i nos oraz zachować dystans społeczny.
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29. Przed posiłkiem w szkole uczniowie myją ręce a w jego trakcie zachowują dystans
społeczny.
30. Wszystkie pomieszczenia lekcyjne, higieniczno-sanitarne oraz miejsca wspólne
(korytarze, pokój nauczycielski, gabinety, itp.) są starannie sprzątane, powierzchnie
dotykowe są dezynfekowane min. raz dziennie z zastosowaniem zaleceń producenta
stosowanego środka dezynfekującego.
31. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać
lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do
ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić
lub dezynfekować.
32. Wszystkie pomieszczenia są regularnie wietrzone po każdej lekcji, a szczególnie
starannie po zakończeniu zajęć i zdezynfekowaniu powierzchni dotykowych.
33. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję
dróg oddechowych (np. gorączka powyżej 38˚C, kaszel, duszności), należy
powiadomić wychowawcę i dyrekcję. Uczeń zostanie odizolowany w specjalnym
pomieszczeniu, pod opieką wskazanego pracownika, a jego rodzice powiadomieni o
konieczności odebrania dziecka ze szkoły (dotyczy również uczniów pełnoletnich,
chyba, że podpiszą oświadczenie o woli samodzielnego dotarcia do domu).
34. Zasady korzystania z biblioteki i czytelni reguluje oddzielna procedura.
35. Zasady korzystania z świetlicy szkolnej reguluje oddzielna procedura.
36. Zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej reguluje oddzielna procedura.
37. Zasady udziału w zajęciach sportowych reguluje oddzielna procedura.
38. Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia są opisane w Procedurze
reagowania na sytuację podejrzenia zakażenia wirusem SARS-Cov-2uczniów i
pracowników VI Liceum Ogólnokształcącym im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy.
39. Zasady korzystania z szatni szkolnej reguluje oddzielna procedura.
40. Zasady przestrzegania reżimu sanitarnego w zakresie prac administracyjnych i
porządkowych w czasie wzmożonego zagrożenia epidemicznego reguluje oddzielna
procedura.
41. Kontakt z rodzicami w razie podejrzenia zakażenia u dziecka określa oddzielna
procedura.
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