
Załącznik nr 2 do Procedur bezpieczeństwa  

w okresie pandemii COVID-19 na terenie V Liceum 

Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego  

w Białymstoku 

 

Zasady przebywania w salach lekcyjnych 

1. W sali lekcyjnej przebywa tylko nauczyciel i uczniowie danej klasy. 

2. Nauczyciel podczas lekcji może korzystać z osłony ust i nosa. 

3. Zakrywanie ust i nosa obowiązuje, gdy uczeń podchodzi do nauczyciela, 

tablicy, pracuje w grupach lub nauczyciel podchodzi do uczniów. 

4. W sali znajdują się tylko niezbędne do nauki pomoce naukowe i sprzęty. 

5. Uczniowie po wejściu do sali i po zajęciach dezynfekują ręce, w razie 

konieczności dezynfekują ręce także w trakcie zajęć, zwłaszcza przed i po 

użyciu kredy lub innych przyborów do pisania na tablicy. 

6. Nauczyciel przed rozpoczęciem zajęć powinien każdorazowo zdezynfekować 

swoje biurko, klawiaturę, mysz oraz wszystkie inne przedmioty, które mogły 

być używane przez inną osobę.  

7. W miarę możliwości nauczyciel powinien ograniczyć przemieszczanie się 

pomiędzy ławkami uczniów. 

8. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć 

mogą znajdować się na stoliku szkolnym lub w tornistrze.  

9. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

10. Uczniowie nie wnoszą na teren szkoły zbędnych rzeczy. 

11. Bezwzględnie nie korzystają podczas lekcji i przerw z telefonów 

komórkowych. 

12. Sprzęt (np. komputery), materiały wykorzystane podczas zajęć są czyszczone, 

dezynfekować po zajęciach lub po zamianie grupy. 

13. Uczniowie przebywając w danej sali nie zmieniają miejsca i za każdym razem  

zajmują te same ławki. 

14. Sale lekcyjne są  regularnie wietrzone co najmniej raz na  godzinę w czasie 

zajęć i podczas przerwy. 



15. Podczas wietrzenia nauczyciel wraz z klasą opuszcza salę na ok. 5 – 10 min. 

16. Podczas przerw, gdy  uczniowie przebywają w sali, okna i drzwi do sali są 

otwarte. 

17. W salach lekcyjnych należy zachować odległość między stolikiem nauczyciela 

a ławkami uczniów co najmniej 1,5 m, zaleca się zostawienie wolnej ławki w 

bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela. 

 

 

 


