
Procedury bezpieczeństwa w roku szkolnym 2020/2021  

dla Społecznego Liceum Ogólnokształcącego nr 1  

im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego STO w Warszawie 

1. Placówka szkolna działa zgodnie z wytycznymi MEN, MKO, GIS i MZ. 

2. Osoby wchodzące do budynku szkoły są zobowiązane przestrzegać warunków 

sanitarnych, w tym bezwzględnego nakazu zasłaniania ust i nosa, zmierzenia 

temperatury oraz dezynfekcji rąk. 

3. W budynku szkoły  i bezpośrednio pod budynkiem istnieje zakaz gromadzenia się i 

tarasowania ciągu komunikacyjnego. 

4. Na terenie szkoły mogą przybywać tylko uczniowie zdrowi, bez objawów 

jakiekolwiek infekcji. 

5. W budynku szkoły należy przestrzegać zachowania odstępu społecznego. 

6. Ze względów bezpieczeństwa tylko w wyjątkowych i uzasadnionych sytuacjach 

uczniowie przemieszczają się pomiędzy piętrami, tym samym wszystkie lekcje 

odbywają się w salach na danym piętrze (nie dotyczy zajęć w-f). 

7. W trakcie przerw międzylekcyjnych uczniowie pozostają w salach lekcyjnych. Na 

korytarz wychodzą w uzasadnionych przypadkach (toaleta, szafki, nauczyciel, 

pedagog). 

8. Przemieszczanie się uczniów na zajęcia sportowe odbywa się tylko  

w maseczkach, nauczyciel sprawujące opiekę nad dziećmi informuje  

o momencie ściągnięcia osłony nosa i ust. 

9. Uczniowie muszą posiadać jednorazowe woreczki na maseczki. 

10. Pracownicy szkoły 2 razy dziennie w miarę możliwości będą sprawdzać temperaturę 

ciała. 

11. W przypadku stwierdzenia podejrzenia infekcji, rodzic zobowiązany  

jest do niezwłocznego odbioru dziecka ze szkoły. 

12. Rodzic zobowiązany jest poinformować sekretariat szkoły o podawaniu leków 

przeciwzapalnych, przeciwbólowych przed przyprowadzeniem dziecka do szkoły. 

13. Uczniowie przynoszą do szkoły tylko niezbędne przybory do nauki, panuje 

bezwzględny zakaz pożyczania rzeczy. 

14. Nauczyciel dyżurujący podczas przerwy ustala hybrydowe opuszczenie klas w celu 

wietrzenia. 

15. Pracownicy szkoły przemieszczają się i pełnią dyżury na terenie szkoły  

w maseczkach lub przyłbicach. 

16. Ze względów bezpieczeństwa, obiady w szkole będą wydawane zgodnie  

z dodatkowymi procedurami.  

17. Na terenie szkoły jest wyznaczona  sala do izolacji uczniów z podejrzeniem choroby. 

18. Sekretariat szkoły przyjmuje interesantów tylko po wcześniejszym umówieniu. Przed 

spotkaniem należy wypełnić ankietę zdrowotną. 

19.  Po zakończonych zajęciach dydaktycznych wszystkie sale w szkole są ozonowane. 

20.  Pracownicy szkoły i uczniowie mieszkający w strefie żółtej lub czerwonej 

zobowiązani są do powiadomienia o tym placówki i korzystania z osłony nosa i ust 

przez cały dzień na terenie szkoły. 

 


