
 

Mojusz, 21.08.2020 r. 

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOJUSZU 

z dnia 21.08.2020 

 

w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 

w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Mojuszu 

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 910) oraz art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 910), a także wytycznych przeciwepidemicznych dotyczących organizacji zajęć 

w szkole i placówce przedszkolnej od 1 września 2020 roku, wydanych przez Głównego 

Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej oraz wytycznych 

przeciwepidemicznych GIS z 2 lipca 2020 r. dla przeszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz 

instytucji opieki nad dziećmi zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Wprowadzam „Procedury bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku 

z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Mojuszu, które stanowią 

załącznik nr 1 do zarządzenia. 

 

 

§ 2 

 

Procedury, o których mowa w § 1 wchodzą w życie z dniem podjęcia. 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 17/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w 

Mojuszu z dnia 21.08.2020 r. 

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia 

COVID-19 w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021    

w Szkole Podstawowej w Mojuszu 
 

§1 

Postanowienia ogólne 

1. Rodzice/opiekunowie prawni podpisują „Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się 

z Procedurami bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku 

z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Mojuszu, 

stanowiące załącznik nr 1. 

2. Dyrektor placówki zamieszcza w określonym miejscu z łatwym dostępem zestawienie 

potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb 

medycznych, organu prowadzącego.  

3. Dyrektor, opiekunowie i rodzice w sprawach organizacyjnych w okresie zagrożenia, 

o którym mowa w § 9, kontaktują się ze sobą telefoniczne lub przez inne komunikatory. 

 

§2 

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego 

1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do:  

a) wysyłania do placówki dziecka/ucznia zdrowego – bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną, 

b) wytłumaczenia dziecku/uczniowi, że w okresie zagrożenia COVID-19 nie może 

zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, z wyjątkiem własnego zestawu 

podręczników i przyborów. 

c) regularnego przypominania dziecku/uczniowi o podstawowych zasadach higieny.  

2. Dzieci/uczniowie przychodzą do placówki/szkoły tylko na wyznaczone godziny, zgodnie 

z planem zajęć. 

3. Jeśli stan zdrowia dziecka/ucznia wskazuje na objawy COVID-19, rodzic ma obowiązek 

natychmiast telefonicznie zgłosić ten fakt wychowawcy.  

4. Dziecko/uczeń nie mogą przyjść do placówki/szkoły w przypadku gdy 

rodzice/opiekunowie prawni lub któryś z domowników, który zamieszkuje razem 

z dzieckiem/uczniem jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. 

W takim przypadku należy stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.  

5. Rodzice/opiekunowie prawni nie mają wstępu do budynku palcówki/szkoły, w tym do sal 

dydaktycznych, szatni, kuchni, stołówki, a także pomieszczeń stanowiących wspólne ciągi 

komunikacyjne oraz sanitarne.  

6. Uczniowie korzystają z osłony na usta i nos wewnątrz budynku (kiedy jest duże 

zagęszczenie przebywających w jednym czasie w określonym pomieszczeniu), do 

momentu zajęcia swoich miejsc w sali oraz zachowują dystans społeczny. 

  



 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH  §3 

Organizacja przychodzenia uczniów na zajęcia  

1. Przed wejściem do szkoły dzieci/uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce/myją je, 

korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują dystans społeczny. 

2. Pracownicy przed wejściem do placówki zobowiązani są do dezynfekcji rąk, zgodnie 

z zamieszczoną informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe. 

3. Osoby trzecie mogą przebywać na terenie placówki wyłącznie za zgodą dyrektora 

oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (tylko osoby zdrowe, osłona ust i 

nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).  

 

§4 

Korzystanie z biblioteki w placówce 

1. W bibliotece może znajdować się 1 osoba oraz bibliotekarz, pozostali oczekują poza 

pomieszczeniem. 

2. Czytelnicy odkładają zwracane książki na stolik przy wejściu do biblioteki. 

3. Zwrócone książki mogą być wypożyczane ponownie po upływie 2 dni kwarantanny dla 

książek. 

4. Czytelnicy nie mogą korzystać z przestrzeni czytelni oraz wchodzić pomiędzy regały 

biblioteczne. 

5. Wypożyczane książki podaje bibliotekarz z zachowaniem reżimów sanitarnych, tj. 

w rękawiczkach. Można również złożyć zamówienie na piśmie, wtedy książki przejdą 

dwudniową kwarantannę w sposób naturalny. 

6. Harmonogram zwrotu podręczników oraz literatury beletrystycznej zostanie podany do 

wiadomości uczniów w oddzielnym ogłoszeniu. 

 

§5 

Organizacja opieki i nauczania w placówce 

1. W pomieszczeniach, w których przebywają dzieci/uczniowie zawieszone są informacje 

w formie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem 

do dezynfekcji rąk - instrukcje.  

2. Opiekunowie i inni pracownicy zobowiązani są do korzystania z indywidualnych 

środków ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos (a także 

fartuchy z długim rękawem - do użycia, np. w przypadku przeprowadzania zabiegów 

higienicznych u dziecka / ucznia z podejrzeniem o chorobę COVID-19 - adekwatnie do 

aktualnej sytuacji).  

3. Zajęcia odbywać się będą w wyznaczonych salach, z zachowaniem dopuszczonej liczby 

dzieci i odpowiadającej tej liczbie powierzchni (zgodnie z wytycznymi GIS). 

4. W sali odległość między stanowiskami dla uczniów wynosi 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka 

szkolna, dopuszcza się zasiadanie w jednej ławce przez rodzeństwo). 

5. Sale, w których będą przebywać dzieci/uczniowie wraz z opiekunami nie będą 

wyposażone w przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub 

dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, 

obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.  

6. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie trwania zajęć.  

7. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych  do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

8. Grupy w placówce nie powinny się spotykać, należy unikać ich wzajemnego kontaktu 

w trakcie przemieszczania w obrębie placówki. 

9. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. 

Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

10. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa. Sprzęt sportowy użyty dla jednej 



grupy pozostawia się na podeście sali gimnastycznej. Kolejne grupy korzystają 

z pozostałego sprzętu w magazynku sportowym. Po każdym dniu całość użytego sprzętu 

oraz podłoga sali podlegają dezynfekcji. 

11. Nauczyciele i inni pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, 

w każdej przestrzeni placówki/szkoły (zgodnie z zaleceniami GIS).  

12. Pracownicy obsługi powinni ograniczyć kontakt z uczniami i nauczycielami. 

13. Uczniowie korzystają z szatni lub z szafek indywidualnych z zachowaniem dystansu 

między sobą. 

14. Dziecko/uczeń wchodząc do placówki/szkoły może mieć mierzoną temperaturę 

(w przypadku kiedy podejrzewa się  u dziecka/ucznia niepokojące objawy chorobowe 

sugerujące infekcję dróg oddechowych (w tym wysoka gorączka - ponad  38°C, kaszel, 

duszności), która zostanie odnotowana w rejestrze badania temperatury. Termometry 

podlegają dezynfekcji. Rejestr pomiaru temperatury, stanowiący załącznik nr 2 do 

niniejszej procedury, prowadzony jest dla osób, u których stwierdzono wysoką 

temperaturę. Osoby z wysoką temperaturą na wejściu do budynku nie będą miały wstępu 

na teren szkoły.  

15. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych u dziecka/ucznia 

należy go odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu  

z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z placówki.  

16. Pomieszczenie na piętrze, oznaczone jako „gabinet higienistki” (przy oddziale 

przedszkolnym) jest pomieszczeniem do wykorzystania wyłącznie w celu realizacji 

działań określonych w ust. 15 niniejszego  § oraz § 8 i § 9.  

17. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 16 wyposażone jest dodatkowo w środki do 

dezynfekcji, maseczki i rękawiczki oraz fartuchy ochronne z długim rękawem. 

18. Pracownicy placówki mogą przychodzić do pracy wyłącznie gdy są zdrowi, bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

19. Dyrektor placówki prowadzi każdego dnia rejestr osób postronnych przebywających 

w placówce.  

 

§6 

Organizacja czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni w placówce 

1. Pracownicy placówki zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem 

i środkiem dezynfekującym (w szczególności po przyjściu do placówki/szkoły, przed i po 

jedzeniu, po powrocie z zewnątrz i po skorzystaniu z toalety). 

2. Nauczyciele zobowiązani są dopilnować, aby uczniowie myli ręce wodą z mydłem 

częściej niż zwykle (w szczególności po przyjściu do placówki/szkoły, przed i po 

jedzeniu, a także po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety).  

3. Pracownicy obsługi placówki codziennie wykonują czynności porządkowe, ze 

szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym 

blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

Pracownicy obsługi na bieżąco dezynfekują toalety. Ww. czynności są rejestrowane wg 

Karty monitoringu prac dezynfekcyjnych (załącznik nr 3 do niniejszej procedury). 

4. W wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt 3 należy ściśle przestrzegać zaleceń 

producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

5. Prace dezynfekcyjne wykonywane są po opuszczeniu przez dzieci/uczniów 

placówki/szkoły, tak aby nie mieli oni styczności ze środkami dezynfekującymi 

pomieszczenia i przedmioty. 

  

§7 

Organizacja dożywiania w placówce 

1. Zabrania się korzystania z wody pitnej z otwartych źródeł i innych źródeł niż te, które 



 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH  zostały wskazane przez dyrektora placówki (wskazane jest, aby dzieci korzystały z wody 

przyniesionej we własnych butelkach). 

2. Korzystanie z pomieszczenia, w którym wydawane są i spożywane posiłki                      

(przez co należy rozumieć  stołówkę) odbywa się na podstawie ustalonego 

harmonogramu, wg którego będą korzystały poszczególne grupy pozostające pod opieką 

placówki.   

3. W pomieszczeniach, w których wydawane i spożywane są posiłki wykonywane będą  

czynności przyczyniające się do zachowania wysokiej higieny (mycie i dezynfekcja 

stanowisk, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz 

sztućców). Naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu, w wysokiej 

temperaturze i  je wyparzać. 

4. Pomieszczenie, które jest wyznaczone do wydawania i spożywania posiłków 

dezynfekuje pracownik obsługi po każdej grupie dzieci, która z niego korzystała 

(w szczególności czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł). 
5. W pomieszczeniach do wydawania i spożywania posiłków przebywają tylko  

i wyłącznie osoby, które mają w swoim zakresie obowiązków wykonywanie czynności 
związanych z przygotowaniem i wydawaniem posiłków. Pracownicy obsługi w miarę 
możliwości nie kontaktują się z dziećmi oraz pracownikami pedagogicznymi. 

 

 §8 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u personelu placówki 

1. Pracownicy przed uruchomieniem placówki/szkoły zostali poinstruowani w zakresie 
m.in. konieczności śledzenia komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 
Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, organu prowadzącego placówkę, oraz o tym, że  
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nie powinni przychodzić 
do pracy, pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - 
epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia 
zadzwonić pod numer telefonu 999 lub 112 i poinformować o możliwości zakażenia 
koronawirusem. (Wszystkie ważne numery telefonów zamieszczone są w §10). 

2. W przypadku zmiany zasad postępowania lub innych ważnych informacji przekazanych 
przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dyrektor na bieżąco 
informuje pracowników placówki (ustnie lub w formie pisemnej). 

3. Pracownik, który ma podejrzenia zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje 
telefonicznie dyrektora placówki o podjętych wobec niego zaleceniach inspekcji 
sanitarno-epidemiologicznej. 

4.  W przypadku wystąpienia u pracownika placówki, będącego na stanowisku pracy, 
niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, informuje on 
telefonicznie dyrektora o zaistniałej sytuacji i udaje się do pomieszczenia, o którym 
mowa w § 5 ust. 16. 

5. Dyrektor odsuwa pracownika od wykonywanych czynności i informuje powiatową stację 
sanitarno-epidemiologiczną, stosując się ściśle do wydawanych przez stację instrukcji 
i poleceń.  

6. W placówce przeprowadza się dezynfekcję zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 
procedurze (§6). 

7. Wszyscy pracownicy placówki stosują się do zaleceń państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc 
pod uwagę wszystkie przesłanki towarzyszące zaistniałemu przypadkowi.  

 

§9 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka/ucznia 

pozostającego pod opieką w placówce/szkole 

1. W przypadku wystąpienia u dziecka/ucznia niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem nauczyciel  niezwłoczne izoluje go w pomieszczeniu, o którym 
mowa w §5 ust. 16, pozostaje w nim, korzystając ze środków ochrony osobistej (fartuch 



ochronny z długim rękawem, maseczka, rękawiczki, płyn dezynfekujący) znajdujących 
się w pomieszczeniu oraz  telefonicznie informuje dyrektora placówki o zaistniałej 
sytuacji. 

2. Dyrektor placówki niezwłocznie informuje telefonicznie stację sanitarno – 
epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń. Dyrektor kontaktuje się 
z rodzicem/opiekunem i informuje go o zaistniałej sytuacji. 

3. Pozostali dzieci/uczniowie z tego oddziału zostają pod opieką innego nauczyciela 
wyznaczonego przez dyrektora placówki.  

4. W placówce przeprowadza się dezynfekcję zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej 
procedurze. 

5. Ustala się listę osób (uczniów i personelu), które miały kontakt z dzieckiem, o którym 
mowa w ust. 1. i stosuje się wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 
(gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl) odnoszące się do osób, które miały kontakt 
z zakażonym. 

 

§10 

Numery telefonów niezbędne na wypadek konieczności zgłoszenia podejrzenia  

zakażenia COVID-19 

1. Stacja sanitarno-epidemiologiczna w Kartuzach: (58) 681 07 21 lub 668 027 346 

2. Najbliższy oddział zakaźny w Gdańsku: (58) 341 55 47 

3. Organ prowadzący - Dyrektor ZEAS: (58) 681 95 50 

4. Numer alarmowy 112 lub 999 (w przypadku nagłego pogarszania się stanu zdrowia) 

5. Infolinia NFZ w sprawie koronawirusa: 800 190 590 

 

 

Załączniki: 

1. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie 

zagrożenia COVID-19 w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w Szkole 

Podstawowej w Mojuszu 

2. Rejestr pomiaru temperatury 

3. Karta monitoringu codziennych prac dezynfekcyjnych 



 

 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2  
IM. JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W SIERAKOWICACH  Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku 

z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Mojuszu 

 

 

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa  

w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 

 w Szkole Podstawowej w Mojuszu 

 

      Ja, niżej podpisany oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Procedurami 

bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 

2020/2021 w Szkole Podstawowej w Mojuszu, oraz zobowiązuję się do bezwzględnego ich 

przestrzegania.          

Jednocześnie oświadczam, iż jestem w pełni świadomy potencjalnego ryzyka 

zarażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-2, w związku z sytuacją epidemiczną 

występującą w Polsce. 

 
                                                                                     
……………..……………………………………………… 
(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych) 

 
 
                                                                              
 



Załącznik nr 2 do Procedur bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku 

z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej w Mojuszu 

 

Rejestr badania temperatury 

 
Lp. Imię i 

nazwisko 
Data pomiaru temperatury 

 
…………… 
( data) 

 
…………             
( data) 

 
…………             
( data) 

 
…………             
( data) 

 
…………             
( data) 

 
…………               
( data) 

 
…………             
( data) 

 
…………             
( data) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 
 
        
            
      …………………………………………….……………………… 
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Karta monitoringu codziennych prac porządkowych 

Data  Mycie/dezynfekcja 
sali i toalet 

Mycie/dezynfekcja 
ciągów 

komunikacyjnych 
oraz pomieszczeń w 

których są 
wydawane posiłki 

Mycie/dezynfekcja 
sprzętu na placu 

zabaw  

Mycie/dezynfekcja 
produktów i 
artykułów 

spożywczych 
dostarczanych do 

placówki  

 godz. podpis godz. podpis  godz.  podpis godz. podpis 
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