
Zarządzenie Dyrektora 
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej w Zamościu  

w sprawie  zasad postępowania i organizacji pracy szkoły od 1.09.2020 w związku z epidemią 
COVID 19 

 
Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późniejszymi zmianami,  Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) z późniejszymi zmianami 
oraz wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 12.08.2020 
zarządza się, co następuje: 
1. Szkoła pracuje w godzinach 7.00 – 17.00 od poniedziałku do piątku i wyjątkowo, na podstawie decyzji 

dyrektora, w soboty w godzinach 7.00 – 13.00. Przebywanie uczniów w innych godzinach w szkole 
jest zabronione, chyba że dyrekcja wyrazi zgodę na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w innych 
godzinach. 

2. Uczniowie mają obowiązek: 
a. Pozostać w domu, gdy są przeziębieni, mają podwyższoną temperaturę, katar, kaszel, 
b. Uczestniczyć w zajęciach zdalnych w sytuacji, gdy nie są obecni w szkole a takie zajęcia są 

dla nich organizowane, 
c. Przestrzegać zasady dystansowania społecznego i mycia i dezynfekcji rąk,  
d. Ograniczyć spotkania międzyklasowe w trakcie przerw w budynku szkoły i zmniejszyć 

częstotliwość odwiedzin w innych klasach, 
e. Nosić maski w trakcie korzystania z autobusów szkolnych, 
f. Przynosić  wodę i wyżywienia przygotowane w domu i ograniczyć do minimum wyjścia 

poza teren szkoły (sklepy itp.). 
g. Regularnie myć i dezynfekować ręce 
h. Stosować inne przepisy zarządzenia, zalecenia i wytyczne GIS, MEN i MZ w zakresie 

profilaktyki COVID 19 (www.men.gov.pl), 
3. Z uwagi na sytuację organizacyjną zaleca się uczniom noszenie masek w przestrzeniach wspólnych 

(korytarze, toalety itp.) budynku szkoły. 
4. Uczniowie chorujący na alergie bądź inne przewlekłe choroby układu oddechowego zobowiązani są 

do złożenia do 7.09.2020 zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego chorobę (a w trakcie roku 
szkolnego niezwłocznie pod zdiagnozowaniu). 

5. Nauczyciele mają obowiązek: 
a. Dawać przykład odpowiedzialnego zachowania w czasie epidemii COVID 19 
b. Pozostać w domu gdy są przeziębieni, mają podwyższoną temperaturę, katar lub kaszel i 

informować dyrekcję o tym fakcie (telefonicznie lub sms) najpóźniej do 7.30 dnia, w 
którym podejmują pracę. 

c. Przestrzegać zasady dystansowania społecznego, noszenia masek w przestrzeniach 
wspólnych szkoły, mycia i dezynfekcji rąk,  

d. Znać i stosować inne przepisy zarządzenia, zalecenia i wytyczne GIS, MEN i MZ w zakresie 
profilaktyki COVID 19, 

6. Pracownicy obsługi mają obowiązek: 
a. Dawać przykład odpowiedzialnego zachowania w czasie epidemii COVID 19 
b. Pozostać w domu gdy są przeziębieni, mają podwyższoną temperaturę, katar lub kaszel i 

informować dyrekcję o tym fakcie (telefonicznie lub sms) najpóźniej do 7.30 dnia, w 
którym podejmują pracę. 

c. Systematycznie dezynfekować powierzchnie płaskie i dokumentować to odpowiednimi 
wpisami w Kartach Kontroli 

d. Zabezpieczyć, uzupełniać i kontrolować urządzenia do mycia i dezynfekcji rąk 



7. Wszyscy pracownicy szkoły i uczniowie powinni dochować należytej staranności w zakresie 
stosowania przepisów sanitarno – epidemiologicznych.  

8. Zajęcia zdalne: 
a. Organizuje się dla uczniów przebywających na kwarantannie. 
b. Uczeń w tym czasie, jeśli nie jest chory, ma obowiązek uczestniczyć w zajęciach 

organizowanych przez szkołę 
c. Proces nauczania zdalnego regulowany jest odrębnym zarządzeniem 

9. We wszystkich innych obszarach organizacji zajęć, nie opisanych szczegółowo w niniejszym 
zarządzeniu,  stosuje się aktualne wytyczne i zalecenia GIS, MEN i MZ. 

10. Zarządzenie niniejsze obowiązuje od 01.09.2020 do odwołania. 
 
 
 
 
Zamość, 01.09.2020       Dyrektor  
          dr Bogusław Klimczuk 
 


