
 

ZARZĄDZENIE NR 12  

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR  4 

 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  IM. DZIECI  ZAMOJSZCZYZNY  

 W ZAMOŚCIU 

 

w sprawie procedur i organizacji zajęć  
 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 oraz wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych z dnia 

02.08.2021 r. zarządza się co następuje: 

 

1. Na terenie szkoły mogą przebywać wyłącznie osoby (uczniowie, pracownicy, rodzice, 

interesanci i inne) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych 

(min.: podwyższona temperatura ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności  

i problemy z oddychaniem) oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub 

w izolacji w warunkach domowych. 

 

2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na 

rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi 

z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

 

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz 

uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej.  

 

4. Opiekunowie odprowadzając 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

 b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

 c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

 d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem 

 zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz 

 dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych. 

 

5.  Zajęcia w szkole odbyają się zgodnie z planem lekcji. Przerwy międzylekcyjne, nie rzadziej 

niż co 45 minut: własna klasa, sala gimnastyczna, pracownia, inna wolna klasa, teren poza 

budynkiem szkoły, wyjątkowo przestrzenie wspólne szkoły. 

 

6. Uczniowie i pracownicy szkoły znają i stosują  procedury:  

• dystansu społecznego - zalecana, minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 

metra, 

• dezynfekcji - przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja 

środkiem dezynfekującym,  

• higieny - częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, 

unikanie dotykania oczu, nosa i ust,  

• noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować 

dystansu  pomiędzy grupami 



• wietrzenia pomieszczeń - przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w miarę 

możliwości w dni wolne od zajęć.  

 

 Za wietrzenie odpowiadają pracownicy przebywający w danym pomieszczeniu (nauczyciele 

 po zakończeniu zajęć lekcyjnych, części wspólne: korytarze, toalety pracownicy obsługi, 

 biblioteka - nauczyciele bibliotekarze, pomieszczenia administracyjne – pracownicy 

  administracji).  

 

7. Przy wejściu do budynku szkoły umieszcza się: środek do dezynfekcji rąk, informację  

o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. 

  Dezynfekcji rąk dokonują wszyscy wchodzący do budynku. 

 

8. Ogranicza się do minimum przebywanie w szkole osób z zewnątrz nie będących 

pracownikami – osoby takie mogą odwiedzać szkołę po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym lub mailowym z sekretariatem szkoły, wychowawcą lub dyrekcją,  

w terminach wyznaczonych przez pracownika szkoły. 

 

9. Podstawową ścieżką informowania i kontaktu z rodzicami, nauczycielami oraz uczniami 

(poza zajęciami szkolnymi) jest dziennik Librus oraz kontakt telefoniczny. Rodzice są 

zobowiązani do udostępnienia aktualnego numeru telefonu i adresu mailowego. 

Dodatkowym sposobem kontaktu z nauczycielami jest mail służbowy, a z rodzicami - strona 

internetowa szkoły. Zobowiązuje się wszystkich (pracowników, rodziców, uczniów) do 

bieżącego monitorowania wymienionych źródeł kontaktu.  

 

10. Osoby nie będące pracownikami szkoły zobowiązuje się do stosowania środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.  

 

11. Wyznacza się ciągi komunikacyjne prowadzące do sekretariatu/dyrekcji/pokoju 

nauczycielskiego szkoły jako dopuszczalne miejsca przebywania osób nie będących 

pracownikami szkoły. 

 

12. Rodzice/Opiekunowie Prawni powinni:  

• przekazać dyrektorowi szkoły istotne informacje o stanie zdrowia dziecka, 

• regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny, odkreślać, że 

powinno  ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą z mydłem i nie 

podawać ręki na powitanie,  

• zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłaniani twarzy podczas kichania czy kasłania, 

 

13. Uczniowie i nauczyciele mają prawo używać własnych środków zabezpieczających 

(tj. maseczek ochronnych, rękawiczek jednorazowych) podczas lekcji i innych zajęć 

organizowanych przez szkołę.  

 

14.  Każda osoba, w miarę możliwości, zobowiązana jest do zachowania dystansu społecznego 

 i korzystania z własnych materiałów i przyborów.  

 

15. Rodzice są zobowiązani do zapewnienia własnym dzieciom niezbędnych przyborów 

szkolnych, podręczników (w przypadku nauczania w innej formie - sprzętu do pracy 

zdalnej)   

 

16. W szkole funkcjonuje Gabinet Pielęgniarki Szkolnej. Pielęgniarka ściśle współpracuje  

z dyrekcją szkoły i jej pracownikami w zakresie realizacji przepisów prawa przy zwalczaniu 

epidemii COVID 19. 



 

17. W gabinecie Pielęgniarki Szkolnej obowiązują procedury ochrony zdrowia.  

Za przestrzeganie procedur odpowiada pielęgniarka szkolna. 

 

18. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, katar, duszności) uczeń 

zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu "IZOLATKA"  lub w Gabinecie 

Pielęgniarki Szkolnej, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. 

 Pielęgniarka szkolna przejmuje opiekę nad uczniem podejrzanym o zakażenie. 

W przypadku  nieobecności pielęgniarki Dyrektor kieruje do oddziału, w którym przebywa 

uczeń  wyznaczonego pracownika, który przejmuje opiekę nad uczniem.   Pielęgniarka lub 

osoba  wyznaczona przez dyrektora bezzwłocznie zaprowadza ucznia do izolatorium 

zachowując przy tym dystans społeczny. 

 

19. Nauczyciel oddziału pozostaje z resztą uczniów w sali zapewniając im opiekę 

 i bezpieczeństwo. 

 

20. Osoba opiekująca się uczniem w izolacji zabezpiecza siebie, zakładając fartuch ochronny, 

rękawiczki i maskę i pozostaje z nim w izolacji do odwołania, zachowując dystans min. 2 m. 

 

21. W izolatorium pomiaru temperatury dokonuje pielęgniarka lub wyznaczona do opieki 

osoba. 

 

22.  Dyrektor szkoły (a przypadku nieobecności dyrektora jego zastępca):  

 w przypadku jednoznacznych objawów kontaktuje się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną 

 (dzwoniąc na numer 846393691-93 lub 606535497) powiadamiając o zaobserwowanych 

 objawach u ucznia będącego pod opieką szkoły. Pracownik stacji na podstawie wywiadu 

 rekomenduje sposób postępowania. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą 

 środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności sporządza się 

 notatkę. W przypadku nasilających się objawów dyrektor lub pielęgniarka dzwoni pod 

 numer alarmowy 112 lub 999. 

 

23. Dyrektor szkoły powiadamia rodziców o złym samopoczuciu dziecka i występujących 

objawach oraz informuje o podjętych działaniach.  

 

24. Rodzice zobowiązani są niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. Po przyjeździe rodziców 

do szkoły opiekę nad dzieckiem przejmują rodzice.  

 

25. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z podejrzeniem zakażenia koronawirusem, 

bezzwłocznie poddany jest gruntownemu sprzątaniu oraz dezynfekcjii.  

 

26. Rodzic ucznia, który został objęty kwarantanną bądź uzyskał dodatni wynik testu na 

obecność koronawirusa, ma obowiązek niezwłocznie poinformować dyrektora szkoły o tym 

fakcie.  

 

27.  Pracownik u którego objawy choroby (w szczególności kaszel w połączeniu z podwyższoną 

temperaturą, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni) pojawiły się podczas 

wykonywania pracy:  

•  zaprzestaje wykonywania pracy 

•  niezwłocznie odizolowuje się od innych osób  

•  powiadamia (telefonicznie) Dyrektora lub zastępcę 

• opuszcza budynek szkoły.  



 Decyzję o pracy w kolejnych dniach lub zwolnieniu ze świadczenia pracy podejmuje lekarz 

 rodzinny. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, bezzwłocznie poddaje się 

 gruntownemu sprzątaniu.  

 

28. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych są wywieszone plakaty z zasadami 

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

 

29. Uczniowie, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejących na terenie szkoły 

placów zabaw i boisk. 

 

30.  Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

 

31. Nauczyciel wychowania fizycznego odpowiada za dezynfekcję przyborów do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywanych przez uczniów podczas przeprowadzonych 

zajęć.  

 

32. Nauczyciel przedmiotów laboratoryjnych oraz przedmioów zawodowych odpowiada za 

dezynfekcję przyborów/sprzętu do doświadczeń/ćwiczeń wykonywanych przez uczniów 

podczas przeprowadzonych zajęć. 

 

33. Rodzice/opiekunowie prawni zostają poinformowani, przyjmują do wiadomości  

i są świadomi faktu, iż pomimo zastosowania prze szkołę wytycznych w zakresie reżimu 

sanitarnego może dojść w trakcie pobytu w szkole do zakażenia dziecka wirusem SARS – 

CoV-2. 

 

34. Wszyscy pracownicy szkoły i rodzice/opiekunowie prawni powinni dochować należytej 

staranności w zakresie stosowania przepisów sanitarno – epidemiologicznych. 

  

35. We wszystkich obszarach organizacji zajęć, nie opisanych szczegółowo w niniejszym 

zarządzeniu, stosuje się aktualne wytyczne i zalecenia GIS, MEiN i MZ. 

 

36. Zarządzenie wchodzi w życie od dnia 01.09.2021 r. i obowiązuje do odwołania. 

 

 

Zamość, 01.09.2021  

 

 

 

 

 


