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REGULAMIN FUNKCJONOWANIA XXIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 

IM. C. K. NORWIDA W WARSZAWIE W CZASIE PANDEMII SARS-CoV-2 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910), 

2. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz.U. z 2020r. poz. 2215), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U 2019r. poz. 373), 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U), 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U), 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U), 

 

Rozdział 1 – zapisy ogólne 

 

1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych, których współdomownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji. 

2. Wszystkie osoby przebywające w szkole obowiązuje konieczność dezynfekowania rąk zgodnie z 

zamieszczoną instrukcją użycia środka odkażającego oraz zasłanianie ust i nosa. 

3. W przypadku spraw wymagających kontaktu bezpośredniego rodzice/opiekunowie i inne osoby mogą 

wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły: 

a) po uprzednim ustaleniu terminu (kontakt z sekretariatem: sekretariat@norwid.waw.pl, 22-836-42-92, 

z pedagogiem lub wychowawcą klasy/nauczycielem poprzez kontakt  

w e-dzienniku Vulcan), 

b) z zachowaniem  dystansu 1,5 m od innych osób. 

4. W pozostałych wpadkach rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na 

odległość. 

5. Narzędziem do komunikacji pomiędzy rodzicami, uczniami, nauczycielami pozostaje e-dziennik 

(zakładka wiadomości), kontakt telefoniczny poprzez sekretariat szkoły: 22-836-42-92, służbowa 

poczta elektroniczna. 

6. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (gorączka, kaszel, trudności z oddychaniem itp.) powinien powiadomić o tym fakcie 

dyrektora szkoły, odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (sala 21) i niezwłocznie 

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły i udania się do lekarza 

(rekomendowany własny środek transportu) a  w  przypadku ucznia dorosłego odpowiednich służb 

sanitarnych, które określa dalsze kroki postępowania. 

7. Obszar, w którym poruszał się uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać 

gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować 
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powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych 

zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

8. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

 

9. Rodzice, uczniowie oraz nauczyciele są zobligowani do czytania wiadomości i ogłoszeń w e-

dzienniku i systematycznego monitorowania ważnych komunikatów. 

Rozdział 2 – zasady BHP 

 

10. Każda osoba wchodząca do szkoły zobowiązana jest do: 

a) zakrycia ust i nosa, 

b) dezynfekcji rąk, 

c) bezdotykowego pomiaru temperatury ciała. 

 

11. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, w tym zasłanianie łokciem ust i  nosa podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania twarzy a także konieczność dezynfekcji rąk każdorazowo 

przed wejściem do sali lekcyjnej lub innego pomieszczenia w którym przebywają inne osoby. 

12. W szkole monitorowane są codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w 

tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. Znajdujące 

się w salach przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, 

należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp.  

13. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są  myte detergentem lub 

dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

14. W każdej sali lekcyjnej, w bufecie, w bibliotece i pomieszczeniach sanitarno-higienicznych znajdują 

się środki do dezynfekcji rąk i powierzchni oraz instrukcje ich stosowania.  

15. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do 

wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i  przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

16. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w 

razie potrzeby także w czasie lekcji i zajęć pozalekcyjnych. 

17. Uczeń ma obowiązek posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym lub w torbie ucznia. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami 

szkolnymi między sobą.  

18. W szkole na czas pandemii zostało wyłączone z użycia źródełko (parter przy toalecie chłopców), 

19. Zaleca się organizowanie zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem boiska szkolnego i  terenów zielonych 

wokół szkoły oraz pobyt uczniów na świeżym powietrzu w ogrodzie szkolnym podczas przerw. 

20. Przy sekretariacie, w pokoju nauczycielskim, w gabinecie pielęgniarki znajdują się numery telefonów 

do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala 

i służb medycznych.  

21. Na terenie szkoły uczniowie i pracownicy używający maseczek lub rękawiczek jednorazowych, 

wyrzucają je do wyznaczonych pojemników. 
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Rozdział 3 – organizacja zajęć dydaktycznych 

22. Organizacja pracy i jej koordynacja umożliwia zachowanie dystansu między osobami 

przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ogranicza gromadzenie się 

uczniów na terenie szkoły oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się 

zajęcia: 

a) w szkole obowiązuje ruch prawostronny, na ścianach i podłodze zostały umieszczone znaki drogowe 

regulujące przemieszczanie się osób, 

b) uczniowie wchodzą do budynku szkoły wejściem głównym A – rozpoczynający zajęcia na 

pierwszym i drugim piętrze  oraz wejściem C – rozpoczynający zajęcia na parterze,  

c) w szkole funkcjonują dwie szatnie, 

d) klatka schodowa została podzielona na dwie części umożliwiające ruch „tylko do góry„ lub „tylko w 

dół” , 

e) plan lekcji sporządzony jest w sposób umożliwiający rozpoczynanie i kończenie zajęć edukacyjnych 

w różnych godzinach w celu uniknięcia tłumu w szatniach oraz minimalizowanie zmiany sal 

lekcyjnych dla uczniów poprzez prowadzenie zajęć w  blokach lekcyjnych (2,3 jednostki 

dydaktyczne danego przedmiotu), 

f) nauczyciel prowadzący zajęcia w bloku określa godzinę rozpoczęcia i zakończenia przerwy w celu 

zminimalizowania liczebności uczniów na korytarzu podczas przerw właściwych, 

g) w przypadku ogłoszenia wariantu B w szkole prowadzone są zajęcia dydaktyczne metodą 

hybrydową polegającą na zmianowości nauczania: jedna połowa klasy uczestniczy w zajęciach w 

szkole, druga w systemie pracy zadaniowej /online; grupy  zmieniają się co tydzień,  

h) uczniowie uczestniczący w zajęciach w trybie online są uczestnikami lekcji za pomocą platformy do 

komunikacji zdalnej i wspólnie z klasą  uczestniczą w jednostce dydaktycznej w formie tradycyjnej, 

i) uczniowie uczestniczący w pracy zadaniowej otrzymują pakiet zadań opracowany lub przygotowany 

przez nauczyciela i wykonują zadania podczas zajęć edukacyjnych z  danego przedmiotu, aby pod 

koniec lekcji odsyłać wykonane zadanie do sprawdzenia, 

j) w czasie funkcjonowania szkoły w trybie zdalnym użytkownicy sieci zobowiązani są do 

zabezpieczenia komputerów, e-dziennika za pomocą programu antywirusowego i silnych haseł, 

k) podczas zajęć dydaktycznych uczniowie zachowują bezpieczne odległości, korzystają z własnych 

przyborów, nie podchodzą do tablicy, odczytują swoje zadania nauczycielowi na głos, 

l) ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się wg zasad ustalonych w Statucie 

Szkoły, 

m) utrzymują moc regulaminy i procedury oceniania zachowania oraz usprawiedliwiania nieobecności, 

zwalniania uczniów z zajęć.  

n) nauczyciel zobowiązany jest do przestrzegania reżimu sanitarnego polegającego na: 

• punktualnym rozpoczynaniu zajęć dydaktycznych, 

• dopilnowaniu, aby uczniowie przy wejściu do sali lekcyjnej zdezynfekowali ręce i 

zajmowali miejsca z zachowaniem bezpiecznego dystansu, 

• minimalizowaniu bezpośredniego kontaktu uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych 

(np. rezygnacji ze sportów kontaktowych na lekcjach wf), 

• zdezynfekowaniu przyborów niezbędnych do prowadzenia jednostki dydaktycznej: 

klawiatury i myszki komputera, przycisku tablicy interaktywnej oraz monitora 

multimedialnego, flamastrów do tablicy białej, 
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• wietrzeniu sali lekcyjnej podczas przerw i w miarę możliwości podczas lekcji  i zajęć 

pozalekcyjnych, 

o) biblioteka szkolna funkcjonuje według opracowanego regulaminu. Książki i czasopisma zwrócone 

przez wypożyczającego podlegają 48h kwarantannie i dezynfekcji, 

p) w gabinecie pielęgniarki może przebywać tylko jedna osoba, 

q) w toaletach może przebywać jednocześnie tyle osób, ile jest w nich kabin, 

r) na czas pandemii zawiesza się organizowanie wyjść, wycieczek i imprez szkolnych, dopuszcza się 

możliwość zaproszenia osoby z zewnątrz w trybie online, oraz zajęcia integracyjne w zespole 

klasowym z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

s) zajęcia nauczania indywidualnego nauczyciele prowadzą z uczniami online poprzez platformy do 

komunikacji zdalnej oraz  z wykorzystaniem e-dziennika a sprawdziany i kartkówki z 

wykorzystaniem tradycyjnych metod i form. 

 

Rozdział 4 – zasady korzystania z bufetu szkolnego (gastronomia) 

23. Bufet szkolny funkcjonuje na podstawie procedur opracowanych przez najemcę, zgodnych z 

wytycznymi GIS i MEN. 

24. Zaleca się, aby uczniowie spożywali posiłki przyniesione z domu. 

Rozdział 5 – postępowanie  w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników/ucznia szkoły 

25. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby bez objawów chorobowych sugerujących 

infekcję dróg oddechowych, których współdomownicy nie przebywają na kwarantannie lub w 

izolacji. 

26. Pracownicy z grupy ryzyka składają wniosek do dyrektora szkoły z prośbą o zwolnienie z dyżurów 

do dnia 01 września 2020r. 

1. Pracownik, u którego zaobserwowano niepokojące objawy chorobowe kierowany jest do „izolatki 

(sala 21) wyposażonego w środki ochrony i płyn dezynfekujący. Powinien on skontaktować się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną  a 

następnie udać się do domu lub najbliższego szpitala zakaźnego a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i  poinformować, że może być zakażony koronawirusem. 

2. Pracownicy szkoły zostali 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. 

3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik/uczeń z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie 

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. Ustala się listę osób przebywających w 

tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o 

zakażenie i zaleca się stosowania 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. 

27. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

28. Dyrektor szkoły za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego może zwiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli ze 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone zdrowie uczniów. Zgoda może 

być wyrażona ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą 

innych środków łączności. W takim przypadku treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w 

formie protokołu, notatki, adnotacji. 

29. Zawieszenie zajęć może dotyczyć oddziału klasowego, etapu edukacyjnego lub całej szkoły, w 

zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. 

30. Zawieszenie zajęć wprowadza się na czas ograniczony (ustalony z właściwym państwowym 

powiatowym inspektorem sanitarnym).  

31. O zawieszeniu zajęć odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor szkoły powiadamia organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący (DBFO). 

32. W szkole podczas całościowego lub czasowego ograniczenia zajęć edukacyjnych obowiązuje 

realizacja lekcji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za pomocą platformy do 

komunikacji zdalnej.  

 

Rozdział 5 – postanowienia końcowe 

33. Regulamin funkcjonowania XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Warszawie 

obowiązuje od dnia 01 września 2020r. i jest wprowadzony  Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.  

34. Regulamin funkcjonowania XXIV Liceum Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Warszawie 

obowiązuje od dnia 01 września 2020r. do odwołania Zarządzeniem Dyrektora Szkoły.  

35. Regulamin został przedstawiony wewnętrznym organom szkoły oraz pozytywnie zaopiniowany przez 

Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, Radę Szkoły oraz Samorząd Uczniowski XXIV Liceum 

Ogólnokształcącego im. C. K. Norwida w Warszawie. 


