
REGULAMIN FUNKCJONOWANIA  

VI LICEUM OGÓLNKSZTAŁCĄCEGO  

IM. Z. HERBERTA W BEŁCHATOWIE  

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

zgodny z wytycznymi Ministerstwa Edukacji  i Nauki,  

Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego  

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych 

 

I. Przepisy ogólne 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz 

gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. W drodze do i ze szkoły opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Uczniowie po przyjściu do szkoły bezzwłocznie myją ręce wodą z mydłem. 

4. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona 

podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

5. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów  

i pracowników szkoły. 

6. Na terenie szkoły mogą przebywać osoby trzecie bez objawów chorobowych tylko  

w określonych sytuacjach i w wyznaczonych obszarach /hol główny, kierunek 

sekretariat/. Obowiązuje je wówczas nakaz stosowania środków ochronnych: osłona 

ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk. 

7. Opiekunowie prawni kontaktują się z wychowawcą, z nauczycielami i dyrekcją za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego LIBRUS, poczty elektronicznej 

slobelchatow@interia.pl  lub telefonicznie 446329712 

 

II. Organizacja zajęć 

Aby nie dopuścić do nadmiernego gromadzenia się w szatniach i na korytarzach przed 

rozpoczęciem zajęć, plan lekcji został tak skonstruowany, aby na pierwszych 

zajęciach w miarę możliwości odbywały się fakultety, podczas których uczniowie 

uczą się w mniej licznych grupach.  

1. Podczas korzystania z szatni obowiązują maseczki i odpowiedni dystans. 
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2. Uczniowie w czasie większości zajęć dydaktycznych przebywają w przypisanej do 

klasy sali lekcyjnej.  

Klasa 1a sala 15  

Klasa 1b sala 23  

Klasa 2a sala 11  

Klasa 2b sala 20  

Klasa 3a sala 16 

Klasa 3b sala 10  

Klasa 3A sala 12 

Klasa 3B sala 17 

Pozostałe zajęcia odbywają się w wyznaczonych salach np. klasopracownia 

chemiczna, aula. 

3. W salach, których jest to możliwe uczniowie siedzą w pojedynczych ławkach.  

W pozostałych zachowując maksymalną odległość między sobą. Zakazane jest 

łączenie ławek i zmiana miejsc. 

4. Uczniowie uczący się w salach lekcyjnych w których znajdują się wyjścia na taras 

(sale 11,12,16,17) w miarę możliwości pogodowych spędzają przerwy na tych 

tarasach. 

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w plecaku lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

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

7. Wszystkie pomoce dydaktyczne po każdej lekcji będą dezynfekowane. 

8. Dopuszcza się spożywanie posiłków w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad 

bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

9. Podczas akademii szkolnych rekomenduje się noszenie maseczek oraz zachowanie 

dystansu. 

10. Sale lekcyjne i korytarze wietrzone są w miarę możliwości podczas lekcji i na każdej 

przerwie. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w danym dniu każda sala zostaje 

poddana dezynfekcji. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, zostały usunięte lub został uniemożliwiony  

do nich dostęp. 

11. W każdej klasie jest stacja lub płyn do dezynfekcji rąk.  

12. Przy drzwiach wyjściowych znajduje się specjalnie oznakowany kosz na zużyte 

rękawiczki i maseczki. 


