Zarządzenie Nr 2 /2020/2021 z dnia 27.08. 2020 r.
Dyrektora Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi
im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach
Dotyczące wewnętrznych procedury bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w czasie
trwania epidemii.
Na podstawie:
USTAWY z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U z 2020 r. poz. 370).
ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 492).
ROZPORZĄDZENIA 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).
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
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.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych oraz gdy domownicy nie
przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
2. Jeżeli kaszel, katar występujący u ucznia jest wynikiem alergii proszę, poinformować o
tym wychowawcę.
3. Do placówki nie mogą przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy mają objawy
jakiejkolwiek choroby, są chorzy.
4. Po wejściu na teren szkoły należy bezwzględnie zdezynfekować ręce dostępnym
środkiem.
5. Uczniowie przyjeżdzający busami na dziedziniec szkolny wchodzą drzwiami bocznymi.
6. Uczniowie przychodzący i przyjeżdżający na parking zewnętrzny wchodzą do szkoły
głównym wejściem.
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7. Po dezynfekcji rąk uczniowie udają się do szatni, przebierają obuwie, opuszczają szatnię
i kierują się do zajmowanej przez daną klasę sali.
8. Od 7.30 – 8.00 uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela świetlicy/ parter.
9. Uczniowie wchodząc do szkoły, przemieszczając się po korytarzu i będąc w szatni
mają mieć założoną maseczkę lub inną osłonę twarzy ze względu na brak
możliwości zachowania odpowiedniego dystansu społecznego.
10. Wychowawcy/Nauczyciele szczególnie klas specjalnych decydują kiedy i w jakich
okolicznościach ich uczniowie mają zakładać maseczki.
11. Klasa będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali. Natomiast zajęcia z informatyki
będą odbywać się w pracowni, a lekcje wychowania fizycznego na wolnym powietrzu
lub sali gimnastycznej.
12. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować
dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe i zastąpić je innymi.
13. Pracując przy szkolnym komputerze uczeń może używać rękawiczek ochronnych.
Każdy pracuje tylko na swoim komputerze.
14. Po każdych zajęciach klawiatura będzie dezynfekowana.
15. W trakcie nauki muzyki uczeń powinien korzystać z własnego instrumentu. Należy
zrezygnować ze śpiewu chóralnego.
16. Zajęcia specjalistyczne odbywać się będą zgodnie z przydziałem i harmonogramem
pracy specjalistów.
17. Uczeń w klasie zajmuje stałe miejsce.
18. Uczniowie

przynoszą

do

szkoły

tylko

najpotrzebniejsze

rzeczy

tj.

piórnik

z przyborami szkolnymi, podręczniki i zeszyty, środki higieniczne, wodę do picia
w butelce, śniadanie. Uczniowie nie mogą pożyczać sobie przyborów, podręczników,
jedzenia i innych rzeczy.
19. W czasie przerw, które będą o różnych porach uczniowie nie gromadzą się w jednym
miejscu, starają się zachować bezpieczną odległość.
20. Uczniowie nie wchodzą samodzielnie do sal innych klas.
21. Po zakończonych lekcjach uczniowie schodzą do szatni według opracowanego
harmonogramu.
22. Uczniom nie wolno w czasie przerw czy lekcji schodzić do szatni i przemieszczać się po
szkole bez wyraźnej potrzeby.
23. Na drzwiach wejściowych do szkoły umieszczona zostanie lista telefonów alarmowych,
z których rodzice/ uczniowie mogą korzystać, gdy zajdzie taka potrzeba.
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24. Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z rodzicami dzieci (kontakt telefonicznym
i poprzez dziennik elektroniczny).
25. Rodzic/opiekun ma obowiązek sprawdzać dziennik elektroniczny w celu utrzymywania
stałego kontaktu. Powinien również odwiedzać stronę internetową szkoły, na której są
umieszczane informacje i dokumenty szkolne.
26. Rodzice/opiekunowie przywożąc dzieci na zajęcia, mają obowiązek zakrywać usta i nos
przy pomocy odzieży lub jej części bądź maseczki/przyłbicy.
27. Przy odbiorze dzieci

rodzice/opiekunowie

oczekują przed szkołą z zachowaniem

bezpiecznej odległości i innych środków bezpieczeństwa.
28. Pracownicy, w tym nauczyciele zaopatrzeni zostaną

w środki ochrony osobistej

(tj. środki dezynfekujące, rękawiczki, maseczki ochronne, przyłbice).
29. W czasie prowadzenia zajęć nauczyciele i uczniowie nie muszą mieć założonych
maseczek lub innych środków ochrony, ale powinni dbać o zachowanie odpowiedniego
dystansu społecznego, przy uwzględnieniu potrzeb uczniów.
30. Jeżeli któraś ze stron ma potrzebę założenia maseczki oczywiście może to zrobić.
31. Nauczyciel dba, aby sala w której organizowane są zajęcia była regularnie wietrzona.
32. Nauczyciele dbają, aby uczniowie myli ręce wodą z mydłem, szczególnie przed
jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
33. Uczniowie, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejącego na terenie szkoły
terenu zielonego przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.
34. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami.
35. Biblioteka szkolna czynna będzie codziennie według tygodniowego harmonogramu
pracy.
36. W bibliotece oprócz pracownika mogą przebywać tylko dwie osoby, które będą miały
zasłonięte usta i nos. Pozostałe osoby oczekują na korytarzu zachowując odpowiedni
dystans.
37. Lektury, po zgłoszeniu przez nauczyciela bibliotekarz będzie wypożyczał w sali danej
klasy.
38. Zwrócone książki lub inne materiały biblioteczne będą podlegały 2 dniom kwarantanny.
39. Do świetlicy w pierwszej kolejności będą zapisani uczniowie, którzy oczekują na
odwóz po zakończonych przez ucznia lekcjach. Jeżeli będą wolne miejsca będą
przyjmowani pozostali uczniowie.
40. Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innej sali
ze szczególnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
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41. Na świetlicy umieszczone zostaną środki do dezynfekcji w sposób umożliwiający łatwy
dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna.
42. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci
w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po
przeprowadzeniu dezynfekcji.
43. Systematycznie monitorowane będą prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem
utrzymywania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni
dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł
i powierzchni płaskich, w tym blatów.
44. W sytuacjach wątpliwych, w trosce o bezpieczeństwo uczniów wykonywany będzie
pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym. Jeżeli pomiar temperatury
wynosi 38°C lub więcej powiadomieni zostają rodzice ucznia w celu ustalenia sposobu
odebrania ucznia ze szkoły.
45. W sytuacji wystąpienia u ucznia objawów choroby nauczyciel prowadzący zajęcia
niezwłocznie informuje o tym Dyrektora/Wicedyrektora i rodziców dziecka.
- uczeń zostaje odseparowany w pomieszczeniu socjalnym wyposażonym m.in.
w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący;
- rodzice niezwłocznie zabierają ucznia do domu.
46. Rodzic niezwłocznie po uzyskaniu informacji o stanie zdrowia dziecka informuje

nauczyciela lub sekretariat szkoły o rodzaju choroby stwierdzonej u dziecka. Jeżeli
dziecko miało zrobione badanie w celu rozpoznania Covid 19 o jego wyniku rodzic
obowiązkowo informuje szkołę.
47. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas
oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być
zagrożone zdrowie uczniów.
48. Za nieprzestrzeganie procedur uczniom będą udzielane kary statutowe.

Dyrektor ZS w Waganowicach
U. Piwek
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Z zarządzeniem nr 2/2020/2021 Dyrektora ZS w Waganowicach zapoznałam/łem się
i przyjąłem do realizacji.
Podpisy nauczycieli:
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