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PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH  

W SZCZECINIE 
ul. Kurkowa 1 , 70-543  Szczecin 

telefon: 91/488-13-14  kom: +48690637242 
www.plastykszczecin.pl 

                                                                                          e-mail: lpszczecin@gmai.com 
              sekretariat@plastykszczecin.pl   

Szczecin, 19 kwietnia 2021r 

PROCEDURY 

bezpieczeństwa w trakcie przebywania na terenie 

 Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie 

 w okresie zagrożenia rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2 

 

§ 1. 

Podstawy prawne  

 

1) Art. 68.ust.1.pkt 6. ust.5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U.2019, 

poz.1148)   

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. 

poz.493 z późn. zm.) 

3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

4) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach 

5) Zarządzenie 6/2020 z dnia 3 marca 2020 Dyrektora Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych 

im. Constantina Brancusiego w Szczecinie w sprawie szkolnych procedur postępowania w 

sytuacji możliwości wystąpienia wirusa SARS -Cov-2  

§ 2. 

 

Zasady ogólne 

 przebywania i pracy w budynkach należących do  Państwowego Liceum Sztuk 

Plastycznych im. Constantina Brancusiego w Szczecinie 

 

1) Procedura zostaje ustanowiona celu ochrony zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz 

uczniów, ich rodziców/prawnych opiekunów, zapobieżeniu  rozprzestrzeniania się 
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koronowirusa SARS-Cov-2 i zapobieżeniu zachorowaniu na COVID-19 pracowników szkoły, 

rodziców i   uczniów w sytuacji wystąpienia zachorowania lub jego podejrzenia. 

2) Po pierwszym wejściu do szkoły (pracowni, sal lekcyjnych) w roku szkolnym, należy 

potwierdzić zapoznanie się z niniejszym zasadami.  

3) Na terenie szkoły przebywać mogą wyłącznie osoby zdrowe, tj. bez objawów chorobowych, 

wskazani nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi oraz uczniowie, którzy zgłosili 

wcześniej potrzebę obecności w związku z realizacją konsultacji przedmiotowych 

4) W szkole nie powinni się pojawiać: uczennice, uczniowie, pracownicy, jeżeli wśród ich 

domowników znalazły się osoby z podejrzeniem zainfekowania koronawirusem, w tym, 

oczekujące na wynik testu. 

5) Osoby postronne mogą przebywać na terenie szkoły jedynie za zgodą dyrekcji lub dyżurnego 

pracownika administracji/obsługi, po przekazaniu swoich danych kontaktowych 

6) Środki dezynfekcyjne umieszczone są w holu szkoły, w wykorzystywanych pracowniach i 

salach lekcyjnych oraz toaletach (wraz z instrukcjami mycia rąk).  

7) Wszyscy wchodzący do szkoły używają maseczek ( usta i nos mają być zakryte) oraz  

bezwzględnie dezynfekują ręce.  

8) Osoby przebywające na terenie szkoły używają maseczek ( usta i nos mają być zakryte) 

dezynfekują ręce, często myją je zgodnie z instrukcją. 

9) Każdy przebywający na terenie szkoły używa swoich narzędzi, długopisów, przyborów. W 

przypadku, gdy konieczne jest korzystanie z narzędzi, przyborów itp. szkolnych po 

każdorazowym użyciu wymagana jest dezynfekcja, której dokonuje prowadzący zajęcia, a po 

ich zakończeniu również w odniesieniu do wszystkich używanych szkolnych narzędzi, 

przyborów itp. Zaleca się, aby uczniowie, nauczyciele używający swoich  narzędzi, przyborów 

itp. zdezynfekowali je po zakończeniu zajęć. 

 

§ 3. 

Praca szkoły w podwyższonym reżimie sanitarnym 

  

1) W czasie podwyższonego reżimu sanitarnego Szkoła będzie czynna od godziny 7.00-20.00. 

Ograniczony czas pracy Szkoły może zostać wprowadzony w przypadku  konieczności 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom oraz pracownikom szkoły w okresie zagrożenia 

epidemicznego.  

2) Praca i nauka w Szkole odbywa się w systemie stacjonarnym, mieszanym lub zdalnym                    

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w trakcie przebywania na terenie w okresie zagrożenia 

rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Cov-2. 

3) Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem lekcji – każde kolejne zajęcia przedmiotowe 

rozpoczynają się o czasie regulowanym przez ww. plan.  Przerwy międzylekcyjne funkcjonują 

w systemie ruchomym, tj nauczyciel wyznacza przerwę biorąc pod uwagę fakt, aby w tym 

samym czasie na korytarzach uczniowie nie gromadzili się w sposób nadmierny i 
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uniemożliwiający zachowanie dystansu społecznego, ale jednocześnie mieli możliwość 

krótkiego wypoczynku, oznacza to, iż możliwe jest łączenie zajęć w bloki np. 1,5 h+ przerwa, 

1h+30 min + przerwa lub inne zgodnie z zasadami bezpieczeństwa.  

4) Co najmniej raz na godzinę sale, w których przebywają uczniowie będą wietrzone przez 

nauczyciela. 

5) Po zakończeniu lekcji przez daną grupę, przed wyjściem z sali, nauczyciel dezynfekuje miejsca 

pracy uczniów, a uczniowie dokładnie wyciekają je papierowymi ręcznikami. 

6) W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor PLSP w Szczecinie, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą 

organu prowadzącego, w imieniu którego działa dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w 

Warszawie, może częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę Szkoły oraz ustalić 

sposób realizacji jej zadań, w tym sposób realizacji zawieszonych zajęć - z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć. 

7) Na tablicy ogłoszeń, przy wejściu do szkoły znajdują się numery telefonów do organu 

prowadzącego, stacji którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych u osoby znajdującej się na terenie szkoły. 

8) Liczba uczniów przebywających w jednej pracowni, sali jest zależna od jej wielkości, zaleca się 

zachowanie  dystansu społecznego między stanowiskami pracy oraz ten sam układ uczniów 

sąsiadujących ze sobą podczas zajęć przez cały dzień. 

9)  W przypadku, gdy nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego z uwagi na liczbę 

uczniów w klasie, nakazuje się pracę uczniów w tym samym układzie osób sąsiadujących lub 

na wniosek nauczyciela, za zgodą dyrektora szkoły lub osoby przez niego upoważnionej,  

dopuszcza się prowadzenie zajęć poza budynkiem szkoły, rotacyjną pracę w mniejszych 

grupach w systemie dwutygodniowym. Zastrzega się też wdrożenie innych rozwiązań, które 

przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa uczniów i pracowników szkoły. 

10) W sytuacji przebywania dużej grupy osób w pomieszczeniach  szkolnych bez możliwości 

zachowania dystansu społecznego zakrywanie ust i nosa jest obowiązkowe.   

11) Wernisaże wystaw prac uczniów, imprezy szkolne, apele itp. możliwe są jedynie przy 

zachowaniu dystansu społecznego i zakrywaniu ust oraz nosa. W przypadku, gdy nie jest 

możliwe zachowanie dystansu społecznego z uwagi na liczbę uczestników wydarzenia będą 

odbywały się rotacyjnie. Osoby spoza Szkoły mogą przebywać na terenie szkoły i uczestnicy   

w ww. wydarzeniach jedynie za zgodą dyrekcji lub dyżurnego pracownika 

administracji/obsługi, po przekazaniu swoich danych kontaktowych.\ 

12) W przypadku wprowadzenia pracy szkoły w systemie mieszanym, nauka będzie polegała na: 

a) Pracy naprzemiennej w systemie tygodniowym – stacjonarnej ( wyłącznie przedmioty 

artystyczne) oraz zdalnej ( wyłącznie przedmioty ogólnokształcące), klas I i II / III i IV, 

b) W pierwszym tygodniu w trybie stacjonarnym, na terenie szkoły uczą się uczniowie klas I i II, 

natomiast klasy III i IV pracują w systemie zdalnym. W kolejnym tygodniu nastąpi zamiana – 

uczniowie kl III i IV będą pracowali stacjonarnie, a klasy I i II zdalnie. 
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c) W przypadku pracy całkowicie zdalnej obowiązuje standardowy plan lekcji, podczas pracy 

mieszanej wprowadzany jest tymczasowy plan zajęć plan uwzględniający formę pracy. 

d) Nauczyciele,  nauczając zdalnym, mogą za zgodą dyrektora, prowadzić zajęcia ze szkoły 

e) Obowiązującymi narzędziami do pracy zdalnej są: e-dziennik Librus oraz aplikacja Microsoft 

Teams. 

f) Informacje o formie pracy, ze szczególnym uwzględnieniem klas I, nauczyciele poszczególnych 

przedmiotów przekażą uczniom podczas pierwszych zajęć po rozpoczęciu pracy hybrydowej. 

Wtedy też należy sprawdzić poprawność danych do logowania, sposób łączenia się itp. 

g) Lekcje zdalne, bez względu na przedmiot, będą się rozpoczynały od połączenia online w Ms 

Teams i sprawdzenia obecności w e-dzienniku. Udział uczniów w zajęciach będzie sprawdzany 

powyższy sposób podczas każdej jednostki lekcyjnej  z danego bloku zajęć, tj. np. na każdej z 

5 lekcji specjalizacji, czy rysunku i malarstwa, historii itp. 

h) Uczniowie, którzy z przyczyn zdrowotnych lub kwarantanny nie mogą wziąć udziału w 

zajęciach stacjonarnych powinni: 

• skontaktować się z nauczycielami poszczególnych przedmiotów 

• powiadomić o powyższym wychowawcę klasy ( patrz. ppkt j) ) 

i) Nauczyciele przedmiotów artystycznych, po otrzymaniu informacji o braku możliwości  

uczestnictwa uczniów w zajęciach z przyczyn zdrowotnych lub kwarantanny, zobowiązani są 

do włączenia uczniów do lekcji w trybie zdalnym. 

j) Uczniowie przebywający na kwarantannie lub nie mogący uczestniczyć w zajęciach z powodu 

choroby powinny na bieżąco informować poprzez e-dziennik wychowawców klas o swojej 

sytuacji, aby móc na bieżąco odnotowywać usprawiedliwienia. Do wychowawców klas należy 

również kierować informację o terminie rozpoczęcia i planowanym zakończeniu kwarantanny 

oraz o wszelkich zmianach stanu zdrowia. Wychowawcy przekazują pozyskane dane w formie 

pisemnej dyrektorowi lub wicedyrektorowi szkoły. 

 

k) W czasie trwania nauczania hybrydowego ograniczeniami objęte zostają także: praca biblioteki, 

sekretariatu szkoły i księgowości: 

• Książki w bibliotece szkolnej należy zamawiać wyłącznie przez e-dziennik, kierując 

wiadomość do nauczycieli-bibliotekarzy, oczekując następnie na wiadomość zwrotną w 

sprawie odbioru. Podobnie ze zwrotami książek 

• Sprawy  z zakresu pracy sekretariatu lub księgowości realizowane będą wyłącznie drogą 

elektroniczną. Wnioski należy kierować na adres lpszczecin@gmail.com  

• Kontakt z dyrekcją możliwy jest poprzez e-dziennik lub telefonicznie za pośrednictwem 

sekretariatu szkoły. 

Przyjęta forma pracy hybrydowej zapewni ciągłość nauczania, w tym możliwość nauki         

w pracowniach artystycznych, ograniczy liczbę uczniów w szkole, stworzy dystans czasowy ( 7 dni) 

do oceny stanu zdrowia ucznia przed powrotem do szkoły i kształcenia się w trybie stacjonarnym.  
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§ 4. 

 

Postępowanie w sytuacji stwierdzenia możliwości wystąpienia wirusa SARS-Cov-2 

 

1) Jeżeli u ucznia lub innej osoby przebywającej na terenie szkoły, u których stwierdzono 

możliwość  zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 poprzez  kontakt z osobą, która była 

zakażona lub przebywała w rejonie zakażenia, ale brak jest objawów grypopochodnych  osoba 

nie może przebywać w szkole i  powinna się obserwować ( np. mierzyć temperaturę) przez okres 

14 dni. Jeżeli  po 14 dniach nie wystąpiły objawy można zakończyć kontrolę 

2) W przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub innej osoby, a szczególnie w sytuacji 

wystąpienia objawów takich jak : gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bóle 

mięśni, zmęczenie należy: 

a) pozostać w domu, nie przychodzić do szkoły 

b) izolować się od innych uczniów i nauczycieli (rodziny, współmieszkańców) 

c) zgłosić telefonicznie fakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub oddziału 

zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego i w porozumieniu z sanepidem 

wyselekcjonować osoby, u których może być podejrzenie ewentualnego zakażenia 

d) zalecana jest 14-dnowa kwarantanna i obserwacja, czy nie wystąpią objawy grypopodobne. 

e) W przypadku pojawienia się w szkole ucznia lub innej osoby, u których w związku z 

kontaktem z osobami, u których wykryto przypadki zakażenie koronawirusem SARS-Cov-

2 lub kontaktu z osobą, która przebywała w rejonie zakażenia i  wystąpienia objawów takich 

jak : gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bóle mięśni, zmęczenie, należy: 

• zgłosić powyższy fakt nauczycielowi, innemu pracownikowi szkoły lub innej 

osobie 

• izolować się od innych uczniów i nauczycieli ( uczeń zostanie umieszczony w 

odizolowanym pomieszczeniu, tzw. Izolatorium) 

• uczeń, rodzic/opiekun prawny, nauczyciel, inny pracownik szkoły lub osoba bez 

zbędnej zwłoki fakt zgłaszają do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej, 

oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego lub każdej jednostki 

opieki zdrowotnej 

• Uczeń, rodzic/opiekun prawny, nauczyciel, inny pracownik szkoły lub osoba 

informują dyrektora szkoły lub osoby z kierownictwa 

• nauczyciel , inny pracownik szkoły lub osoba sporządza notatkę służbową, w której 

zawiera następujące informacje:  

a. dokładną datę i godzinę zdarzenia;  

b. imię i nazwisko ucznia oraz klasę;  

c. zaistniałą sytuację i podjęte działania.  
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§ 5. 

 

Postepowanie podczas przeglądów, egzaminów: maturalnego, dyplomowego, wstępnego 

 

1) Pracownicy szkoły, członkowie ZN oraz PKE i Komisji Rekrutacyjnej, abiturienci, 

przystępujący do egzaminów maturalnego i dyplomowego oraz kandydaci do klasy I i ich rodzie  

zobowiązani są bezwzględne dostosować się do wytycznych MEN, CKE oraz GIS w sprawie 

organizowania  i przeprowadzania egzaminów oraz do zapisów niniejszych procedur, w tym w 

szczególności: 

a) W szkole obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa przez zdających, do momentu zajęcia 

miejsca w sali egzaminacyjnej 

b) Na czas egzaminów wprowadza się:  

• konieczność ustawienia ławek ( sztalug) w sali egzaminacyjnej w taki sposób, aby 

pomiędzy zdającymi zachowany był co najmniej 1,5 -metrowy odstęp w każdym 

kierunku; 

• obowiązek dezynfekcji ławek i krzeseł, sztalug w sali egzaminacyjnej przed i po 

każdym egzaminie oraz materiałów, sprzętów i narzędzi, z których korzysta więcej niż 

jeden zdający; 

• konieczność korzystania przez każdego zdającego z własnych przyborów, 

rysunkowych, malarskich, w tym pojemników na wodę, artykułów piśmienniczych, 

linijki, cyrkla, kalkulatora, napojów itd. 

• obowiązek zachowania odległości min. 1,5 m miedzy zdającymi oczekującymi przed 

szkołą oraz przed salą egzaminacyjną, przed rozpoczęciem egzaminu oraz po jego 

zakończeniu, tak aby uniknąć tworzenia się grup  

 

 

§6. 

Postanowienia końcowe. 

 

1) W każdej sytuacji należy pamiętać o skrupulatnym przestrzeganiu  podstawowych zasad 

higieny i dystansu społecznego. 

 

 


