
Organizacja zajęć 

w II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. G. Morcinka w Rudzie Śląskiej 

w dniu 1 września 2020r. 

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo w czasie epidemii uczniowie i wszyscy pracownicy 

szkoły zobowiązani są do przestrzegania poniższych zaleceń 

Do szkoły może uczęszczać uczeń oraz może przychodzić pracownik bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych. 

Uczniowie i pracownicy szkoły w drodze do i ze szkoły przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

1. Uczniowie wchodzą do szkoły z zachowaniem bezpiecznych odległości i dystansów 

społecznych. 

2. Przy wejściu muszą mieć maskę lub inne zabezpieczenie. 

3. W szkole obowiązuje zakrycie twarzy(maseczka lub przyłbica) za wyjątkiem lekcji. 

4. Zdjęcie osłony twarzy dopuszczalne jest tylko w czasie trwania lekcji 

5. Przy wejściach do szkoły należy  zdezynfekować ręce. 

6. W kontaktach wszyscy starają się zachować dystans społeczny.  

7. W szkole na korytarzach i klatkach schodowych obowiązuje ruch prawostronny 

z zachowaniem odległości społecznych 

8. Po wejściu do sali lekcyjnej uczniowie dezynfekują ręce i mogą zdjąć zakrycie twarzy. 

9. Dopuszcza się używanie prywatnych środków dezynfekujących oraz rękawiczek  

10. W toaletach należy zachować odpowiedni dystans oraz myć ręce zgodnie 

z wywieszoną instrukcją 

Harmonogram zajęć w dniu 1 września 2020r. 

I. Godz. 8:30 – klasy III  – wchodzą do szkoły od strony boiska i pozostają na nim 

lub udają się  na salę gimnastyczną (w czasie opadów deszczu). Następnie przechodzą 

wraz z wychowawcami do sal wejściem od strony boiska: 

                              3A – sala 208 

                              3B – sala 207 

                              3C – sala 308 

II. Godz. 9:00 – klasy I  – wchodzą do szkoły od strony boiska i pozostają na nim lub udają 

się  na salę gimnastyczną (w czasie opadów deszczu). Następnie przechodzą wraz 

z wychowawcami do sal wejściem od strony boiska: 

                              1A – sala 204 

                              1B – sala 109 

                              1C – sala 307 

                              1D – sala 102 



III. Godz. 10:00 – klasy II  po gimnazjum – wchodzą do szkoły od strony boiska i pozostają 

na nim lub udają się  na salę gimnastyczną (w czasie opadów deszczu). Następnie 

przechodzą wraz z wychowawcami do sal wejściem od strony boiska: 

                              2A – sala 306 

                              2B – sala 304 

                              2C – sala 311 

                              2D – sala 305 

I. Godz. 11:00 – klasy II  po Szkole Podstawowej – wchodzą do szkoły od strony boiska 

i pozostają na nim lub udają się  na salę gimnastyczną (w czasie opadów deszczu). 

Następnie przechodzą wraz z wychowawcami do sal wejściem od strony boiska: 

                              2AN – sala 108 

                              2BN – sala 208 

                              2CN – sala 111 

                              2DN – sala 203 

 

 


