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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2021  
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku  

 

ZASADY ORGANIZACJI NAUCZANIA 
W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. W. BRONIEWSKIEGO W ŚWIDNIKU 

od 17 maja 2021 

§ 1 

Od 17 maja 2021 roku nadal obowiązują procedury bezpieczeństwa wprowadzone zarządzeniem Nr 
14/2020 Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku z dnia 24 sierpnia 
2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa na terenie I Liceum 
Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku w okresie pandemii COVID-19  

§ 2 

Od 17 maja 2021 do 30 maja 2021 roku wprowadza się nauczanie hybrydowe dla uczniów I Liceum 
Ogólnokształcącego im. W. Broniewskiego w Świdniku  

§ 3 

W dniach 17, 18, 19, 20 maja 2021 roku (poniedziałek, wtorek, środa, czwartek) klasy pierwsze mają 
zajęcia w systemie stacjonarnym (w szkole), w pozostałych dniach odbywają lekcje w systemie 
zdalnym (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość). 

§ 4 

W dniach 21, 24, 25 maja 2021 roku (piątek, poniedziałek, wtorek) klasy drugie po szkole 
podstawowej mają zajęcia w systemie stacjonarnym (szkole), w pozostałych dniach odbywają lekcje 
w systemie zdalnym (z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość). 

§ 5 

W dniach 26, 27, 28 maja 2021 roku (środa, czwartek, piątek) klasy drugie po gimnazjum mają zajęcia 
w systemie stacjonarnym (szkole), w pozostałych dniach odbywają lekcje w systemie zdalnym (z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość). 

§ 6 

Od 31 maja 2021 roku wszyscy uczniowie mają zajęcia w systemie stacjonarnym (szkole) 

§ 7 

Zajęcia edukacyjne w systemie stacjonarnym i zdalnym będą się odbywały zgodnie z obowiązującym 
planem lekcji. 

§ 8 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy 
nie przebywają w izolacji w warunkach domowych. 

2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów 
prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa (rower, hulajnoga). 

3. Podczas nauczania stacjonarnego na terenie szkoły mogą przebywać: 

1) uczniowie z klas dla których wyznaczono nauczanie stacjonarne 

2) nauczyciele 
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3) pracownicy administracji  

4) inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, itp. 

4. Osoby z zewnątrz (tylko osoby bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej) mogą przebywać na 
terenie szkoły za zgodą dyrektora. Zobowiązane są one do stosowania środków ochronnych 
(maseczki, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk), zachowania dystansu od innych osób min. 
1,5 m oraz przebywania w wyznaczonych obszarach szkoły. 

5. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
zdezynfekować i umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa 
i ust. 

6. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby (także uczniowie) z zakrytymi ustami i nosem. 
Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły w przestrzeniach wspólnych. W czasie zajęć 
edukacyjnych uczniowie i nauczyciele nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa. 

7. Uczniowie przychodzą na zajęcia nie wcześniej niż 15 minut przed ich rozpoczęciem. Uczniowie 
dojeżdżający oczekują na rozpoczęcie zajęć w wyznaczonej sali (sala 4) 

8. Uczniowie klas pierwszych wchodzą do szkoły przez halę sportową, dezynfekując przy wejściu 
ręce, korzystają z szatni (szafek) w hali sportowej i przechodzą pod wyznaczone w planie lekcji sale.  

9. Uczniowie klas drugich wchodzą do szkoły głównym wejściem, dezynfekując przy wejściu ręce, 
korzystają z szatni (szafek) i przechodzą pod wyznaczone w planie lekcji sale.  

10. Zaleca się, aby uczniowie przebywali w szatni tylko w celu zdjęcia lub zabrania okrycia 
wierzchniego, natomiast wszelkie podręczniki i pomoce dydaktyczne na dany dzień nauki posiadali 
przy sobie np. w plecaku.  

11. W czasie przerw uczniowie powinni przebywać w okolicach sali (zakryty nos i usta), w której mają 
następne zajęcia starając się zachować dystans co najmniej 1,5 metra 

12. Uczeń ma bezwzględny obowiązek korzystać tylko z własnych przyborów i podręczników, które w 
czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w plecaku. Uczniowie nie mogą 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

13. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.  

14. Przed/po korzystaniu z gąbki do tablicy, przyborów do pisania na tablicy (pisaków, kredy) uczeń 
dezynfekuje dłonie. 

15. Uczeń w czasie zajęć nie powinien opuszczać terenu szkoły. 

16. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), należy zdejmować z 
zachowaniem ostrożności, i należy wyrzucić do oznakowanego kosza „odpady medyczne” 
wyposażonego w worek. 

17. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie zajęć i 
podczas przerwy. 

18. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na 
terenie szkoły. 

19. Rekomenduje się organizację wyjść w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone, z 
zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. Należy unikać wyjść 
grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie 
dystansu społecznego.  
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20. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można 
zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych 

21. W szkole można realizować zajęcia pozalekcyjne. Nie powinny odbywać się w trakcie zajęć 
obowiązkowych szkoły, tylko po ich zakończeniu. Rekomenduje się organizację zajęć pozalekcyjnych 
w małych grupach lub w oddziałach klasowych, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 
przeciwepidemicznych. 

22. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) należy odizolować 
ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od 
innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania 
ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

Najważniejsze zasady:  

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. 

 

Stanisław Stefańczyk 
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego 

Im. W. Broniewskiego w Świdniku 


