PROCEDURY
obowiązujące w I Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza
w Olsztynie od 1 września 2020 do odwołania
1. 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.
2. W drodze do i ze szkoły uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: mycie rąk, dezynfekcja oraz
ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
4. Uczniowie wchodząc do szkoły mają obowiązek stosować środki ochronne:
osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. Podczas zajęć
dydaktycznych mogą zdjąć maseczki, w czasie przerw na korytarzu zaleca się
używanie w/w środków ochrony osobistej.
5. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby z zewnątrz poza osobami
wcześniej umówionymi w pilnych przypadkach.
6. Uczniowie podczas lekcji siedzą przy pojedynczych stolikach rozstawionych
najszerzej jak to możliwe w danej klasopracowni.
7. W każdej sali lekcyjnej znajduje się pojemnik z płynem do dezynfekcji rąk.
8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.
9. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
10. Sale wietrzone są co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie
potrzeby także w czasie zajęć.
11. W sytuacji, gdy stwierdzenie objawów chorobowych będzie miało miejsce w
trakcie pobytu ucznia w szkole, uczeń zostanie umieszczony w izolatorium do
czasu odbioru go przez rodzica. Szkoła zapewnia opiekę w czasie
przebywania ucznia w izolatorium.
12. Zajęcia wf obywają się z zachowaniem procedur opracowanych przez zespół
nauczycieli wychowania fizycznego z zachowaniem specyfiki tych zajęć.
13. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywa się z zachowaniem procedur
opracowanych przez nauczyciela biblioteki.
14. Lekcje w pracowni informatycznej odbywają się zgodnie z procedurami
opracowanymi przez nauczyciela informatyki.
15. W szkolnym gabinecie pielęgniarki obowiązują procedury opracowane przez
pielęgniarkę
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się
koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne
jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji
epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub
wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach
zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.
Z wyrazami szacunku
Jolanta Skrzypczyńska
Dyrektor Szkoły

