
 

ZASADY POSTĘPOWANIA 

W IV Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym w Koszalinie 

w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem 

rozprzestrzeniania epidemii wirusa COVID-19 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie. 

2. Każdy wchodzący do szkoły ma mierzoną temperaturę. 

3. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować ręce i założyć maseczkę.  

4. Zabrania się powitań uczniów, podawania ręki i przytulania się. 

5. Należy zachować 1,5 m odległości między wchodzącymi do szkoły. 

6. Klasy liczne mogą zostać podzielone podczas nauki na dwie izby lekcyjne. 

7. Uczniowie poszczególnych klas będą uczyć się w jednej lub dwóch salach lekcyjnych 

podczas pobytu w szkole. Każdy będzie siedział przy osobnym wyznaczonym dla niego  

stoliku .  

8. Każdy uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki szkolne. Zabronione jest 

wymienianie się przyborami szkolnymi między sobą. 

9. Sale lekcyjne należy wietrzyć na każdej przerwie i w razie potrzeby podczas lekcji. 

10. Podczas przerw uczniowie powinni przebywać w klasie (pod opieką nauczyciela) lub 

na boisku szkolnym.  

11. Podczas złej pogody (mokro, zimno) można przebywać również na korytarzu szkolnym 

zachowując dystans społeczny (1,5 m odległości).  

12. W wolnym od nauki czasie można przebywać w s. 8 zachowując bezpieczną odległość. 

Każdy uczeń, który chce wypić na przerwie „coś ciepłego” musi posiadać własny 

kubek, którego nie pozostawia w szkole tylko przynosi codziennie. 

13. Lekcje wychowania fizycznego odbywać się będą, w zdecydowanej większości, na 

boisku szkolnym z zachowaniem bezpiecznej odległości a w sali do gimnastyki po 

uwzględnieniu ćwiczeń zachowujących dystans społeczny. Należy ograniczyć wszelkie 

gry kontaktowe. 

14.  Do szatni szkolnej należy wchodzić pojedynczo a rozbierać się i ubierać na korytarzu 

zawsze zachowując bezpieczną odległość.  

15. Podczas pobytu w szkole zawsze zasłaniamy usta maseczką, którą możemy zdjąć 

jedynie podczas lekcji. Przy każdej potrzebie zbliżenia się do koleżanki, kolegi, 

nauczyciela lub innej osoby należy maseczkę założyć. 

16. Podczas pobytu w szkole należy regularnie myć i dezynfekować dłonie.   

17. Po każdej nieobecności ucznia w szkole należy przedłożyć pisemne „Oświadczenie 

rodziców lub pełnoletniego ucznia” o stanie zdrowia (druk do pobrania na stronie 

internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły). 


