
Regulamin funkcjonowania  

Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie 

Wielkopolskim w czasie epidemii  

w roku szkolnym 2021/2022 
 

Opracowano na podstawie:  

Wytycznych MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny od 1 

września 2021 r. oraz aktualnych przepisów prawa 

 

I. Organizacja zajęć w ALMS (dalej: szkoła): 

1. Do szkoły 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. 

2. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły zobowiązani są do skorzystania z płynu do 

dezynfekcji rąk.  

3. Osoby z zewnątrz (rodzice, inni interesanci) przebywają na terenie szkoły tylko w 

sytuacji, gdy konieczny jest kontakt bezpośredni. 

4. Osoby z zewnątrz mogą wejść na teren szkoły: 

a) gdy nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych; 

b) po zastosowaniu  środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk. 

5. Osoby z zewnątrz po wejściu do szkoły udają się bezpośrednio do wyznaczonych miejsc, 

tzn. sekretariat, gabinet dyrektora, lub, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu do 

innych pomieszczeń (np. księgowość, gabinet psychologa, pokój nauczycielski, gabinet 

pielęgniarki) 

6. Rodzice/ opiekunowie ucznia zobowiązani są do podania co najmniej 2 możliwości 

kontaktu (numery telefonów), aby umożliwić szybką komunikację w sytuacjach nagłych. 

Nr telefonów należy przekazać wychowawcy, trenerowi i do sekretariatu oraz pamiętać o 

ich uaktualnianiu. 

7. Pracownicy szkoły zobowiązani są do natychmiastowego reagowania w przypadku 

zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych, 

w tym w szczególności gorączkę, kaszel. 

8. Jeśli u ucznia zaobserwowano objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, 

należy odizolować ucznia w wyznaczonym miejscu w sali 302, zapewniając min. 2 m 

odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o 

konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). 

9. Rodzice zobowiązani są do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły po 

poinformowaniu przez pracowników szkoły o zaobserwowaniu objawów mogących 

wskazywać na infekcję dróg oddechowych. 

10. Rodzice zobowiązani są do powiadomienia dyrektora szkoły o zakażeniu swojego 

dziecka niezwłocznie po tym, gdy otrzymają dodatni wynik badania. 



11. Przebywając na terenie szkoły, uczniowie zobowiązani są do zachowania dystansu, 

szczególnie w miejscach wspólnych. 

12. Korzystając z szatni, uczniowie zachowują dystans i unikają skupisk. Porządku w 

szatani pilnuje nauczyciel przyprowadzający uczniów z treningu, obiadu/zaprowadzający 

na trening, obiad oraz nauczyciel dyżurujący na parterze. 

13. W przestrzeniach wspólnych (szatnia, korytarze, schody) wszyscy przebywający w 

szkole (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy) zobowiązani są do zakrywania ust i nosa 

(maseczka). 

14. Podczas korzystania ze wspólnych pomieszczeń służbowych (pokój nauczycielski, 

sekretariat) należy zachować dystans społeczny. 

15. Wszystkich uczniów obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po 

przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

16. Uczeń zobowiązany jest posiadać 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. 

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

18. Nauczyciele zobowiązani są wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

19. Nauczyciele wychowania fizycznego (trenerzy) zobowiązani są podczas realizacji 

zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować 

dystansu, do ograniczenia ćwiczeń i gier kontaktowych.  

20. Korzystanie z obiektów sportowych poza szkołą (hala AJP, stadion) odbywa się 

według zasad ustalonych przez właściciela obiektu. 

21. Nauczyciele języka polskiego zobowiązani są do zapoznania uczniów z zasadami 

korzystania z Biblioteki Głównej AJP oraz godzinami jej pracy, uwzględniając konieczny 

okres 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w 

bibliotekach.  

22. Wychowawcy zobowiązani są do zapoznania uczniów z zasadami korzystania z 

gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godzinami jego pracy. 

23. Wychowawca zobowiązany jest do wyjaśnienia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa 

obecnie obowiązują w szkole oraz odnotowania tego faktu w dzienniku elektronicznym.  

24. Nauczyciele przedmiotów na poszczególnych zajęciach dydaktycznych przypominają 

uczniom obowiązujące zasady. 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 
 

25. Przy wejściu głównym znajdują się numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  



26. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

27. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają 

obowiązek dezynfekować dłonie lub zakładać rękawiczki ochronne, zakrywać usta i nos 

oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania. 

28. Za utrzymanie w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników, odpowiada właściciel obiektu – 

Akademia im. Jakuba z Paradyża. 

 

Gastronomia 

29. Uczniowie korzystają z posiłków przygotowywanych przez firmę „Renoma” Anna 

Matkowska działającą przy Hotelu Azyl w Gorzowie Wielkopolskim. 

30. Za prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne odpowiada właściciel firmy „Renoma” 

Anna Matkowska. 

31. Z obszaru sali jadalnej usunięte są dodatki (np. cukier, sól) i wydawane bezpośrednio 

przez obsługę.  

32. W stołówce nie ma samoobsługi. Dania i produkty podawane są przez osobę do tego 

wyznaczoną.  

33. Posiłki są wydawane w dwóch zmianach. 

34. Uczniowie spożywają  posiłki przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.  

 

Organizacja pracy internatu 

35. Internat ALMS pracuje zgodnie z procedurami obowiązującymi w czasie epidemii. 

Procedury stanowią załącznik do niniejszego Regulaminu. 

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników 

szkoły/internatu 

36. Do pracy w szkole/internacie mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. 

37. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej Pracownicy 

szkoły/ internatu powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem 

podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania 

się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem. 

38. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie z 



lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną). Pracownik 

zostanie odizolowany w wydzielonym pomieszczeniu (sala 401). 

39. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu, a powierzchnie dotykowe 

(klamki, poręcze, uchwyty itp.) zostaną zdezynfekowane. 

40. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły wdrożone 

zostaną zalecenia państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

 


