
Zarządzenie Dyrektora I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Europejskiej 

w Zamościu w sprawie procedur i zasad organizacji zajęć w związku z epidemią COVID 19 
obowiązujących od 20.12.2021 do 22.12.2021 

 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządza się, co następuje:  
1. W szkole organizowane są zajęcia zdalne stosownie do przepisów prawa oświatowego i zwalczania 

epidemii COVID 19. 

2. W szkole mogą być organizowane stacjonarnie konsultacje  i egzaminy próbne (dla uczniów klas 3 lo 

trzyletniego). Zajęcia te powinny odbywać się w małych grupach, przy zachowaniu zasad 
bezpieczeństwa epidemicznego. 

3. Na konsultacje i próbne egzaminy  organizowane w szkole może uczęszczać uczeń bez objawów 

chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 
kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.  

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

oddechowych ma on prawo sprawdzić temperaturę ciała ucznia,  odizolować w odrębnym 
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 
(rekomendowany własny środek transportu).  

5. W przypadku stwierdzenia u ucznia symptomów COVID 19 nauczyciel:  

a. niezwłocznie informuje telefonicznie rodziców i dyrektora szkoły o tym fakcie,  

b. uczeń jest odprowadzany przez pracownika szkoły do Sali Izolacyjnej i tam pod jego 

opieką lub opieką Pielęgniarki Szkolnej oczekuje na przybycie Rodziców/Opiekunów  

Prawnych,  
c. Rodzice/Opiekunowie Prawni niezwłocznie odbierają dziecko, przy zachowaniu zasad 

odpowiedzialności epidemiologicznej (telefoniczny kontakt z lekarzem rodzinnym czy 
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną),  

6. W przypadku potwierdzenia przez odpowiednie służby faktu zarażenia ucznia wirusem SARS-CoV-2, 

rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły  

7. W budynku Koszary 5 wyznacza się pomieszczenie (Gabinet Pielęgniarki Szkolnej), który służyć będzie 

jako sala izolacyjna dla dzieci, u których w trakcie pobytu w szkole stwierdzone zostaną objawy 

zachorowania na COVID 19.   

8. Wszyscy pracownicy szkoły i rodzice/opiekunowie prawni powinni dochować należytej staranności w 

zakresie stosowania przepisów sanitarno – epidemiologicznych.   

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 20.12.2021 do 22.12.2021.  

  

  

  

  

Zamość, 15.12.2021             Dyrektor   

                    dr Bogusław Klimczuk  

  


