
Procedura organizacji zajęć lekcyjnych 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej 

 

 

§ 1 

 

1. Niniejsza procedura powstała w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem 

SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19. 

3. W trakcie zajęć lekcyjnych uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z maseczek lub przyłbic. 

4. Nauczyciel wchodząc do klasy dezynfekuje ręce sobie, a następnie po kolei dezynfekuje ręce 

uczniom. Na koniec dezynfekuje za pomocą ręcznika papierowego i płynu dezynfekującego 

pojemnik z płynem i jeszcze raz swoje ręce. 

5. Uczniowie korzystają tylko ze swoich przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych, nie 

należy pożyczać ich innym uczniom. 

6. W przypadku korzystania z pomocy dydaktycznych szkolnych, np. ekierka, cyrkiel w 

pracowni matematycznej, nauczyciel każdorazowo zobowiązany jest zdezynfekować 

przyrząd. 

7. W przypadku matematyki, fizyki, chemii, biologii, uczniowie korzystają z własnych kart 

wzorów, nie są im udostępniane karty szkolne.  

8. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

9. W miarę możliwości zajęcia sportowe należy przeprowadzać na otwartym powietrzu.  

10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

11. Jeżeli istnieją ku temu możliwości lokalowe jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej 

i w miarę możliwości stałej sali. 

12. Przydział sal lekcyjnych będzie uwzględniał jak najrzadsze zmiany sal przez uczniów. 

13. Podczas odpowiedzi uczeń nie wychodzi na środek sali, ale odpowiada z ławki. W przypadku 

odpowiedzi, którą uczeń powinien zapisać na tablicy, nauczyciel dezynfekuje dla ucznia pisak 

lub nauczyciel pisze na tablicy to, co uczeń dyktuje. 

14. Nauczyciel w czasie zajęć lekcyjnych powinien unikać bezpośredniego kontaktu z uczniami, 

np. ograniczyć przemieszczanie się w sali lekcyjnej pomiędzy ławkami. 

15. Sale należy często wietrzyć (nie rzadziej niż na każdej przerwie). 

16. Drzwi do sal lekcyjnych w czasie lekcji mogą pozostawać uchylone, aby można było wyjść z 

sali bez dotykania klamki. Jeśli drzwi będą zamknięte, zaleca się naciskanie klamki łokciem. 

 

 


