
Zarządzenie nr 6/2020 

dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku 

z dnia 25 maja 2020 roku 

 

w sprawie wprowadzenia „Procedur bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu 

epidemii”  

 

 

Działając na podstawie: 

 wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 

Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna 

 wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji 

Narodowej dla szkół w zakresie konsultacji, 

 rekomendacji dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-

wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadzam „Procedury bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii”, które 

stanowią załączniki do zarządzenia. 

 

§ 2. 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje dyrektor. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/2020 – „Procedury bezpieczeństwa w okresie 

obowiązywania stanu epidemii” 

 

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA 

 W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA STANU EPIDEMII 

 

§ 1. 

1. „Procedury bezpieczeństwa w okresie obowiązywania stanu epidemii”, zwane w dalszej 

części „Procedurami”, określają zasady wstępu, stosowane środki ochrony, dodatkowe 

obowiązki pracowników oraz zasady postepowania w przypadku manifestowania 

niepokojących objawów choroby przez osobę przebywającą w Szkole Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku. 

2. Ilekroć w „Procedurach” jest mowa o: 

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku lub osobę zastępującą, 

2) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi  

nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku. 

 

§ 2. 

Dyrektor organizuje funkcjonowanie Szkoły zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i, jeżeli to konieczne, 

Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku, w szczególności w zakresie: 

1) ustalenia liczby uczniów mogących jednocześnie przebywać w budynku Szkoły, 

2) przygotowania poszczególnych pomieszczeń, sal lekcyjnych, placu zabaw i boiska, 

3) ustalenia zasad korzystania z poszczególnych pomieszczeń, sal lekcyjnych, placu zabaw, 

boiska, 

4) ustalenia zasad korzystania z szatni, 

5) przydziału nauczycielowi ucznia lub grupy uczniów, 

6) przydziału nauczycielowi albo uczniowi lub grupie uczniów poszczególnych pomieszczeń  

i sal lekcyjnych, 

7) ustalenia harmonogramu korzystania z części wspólnych wewnątrz budynku, sali 

gimnastycznej, świetlicy, boiska, 

8) ustalenia harmonogramu przerw, 

9) ustalenia zasad organizowania żywienia, 

10) ustalenia obowiązków ucznia, 

11) przygotowania izolatorium. 

 

§ 3. 

1. Do budynku mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Do budynku nie może wejść osoba, która przebywa w miejscu zamieszkania z osobą na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub 

izolacją w warunkach domowych. 



3. Osoby czekające na wejście do Szkoły zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) 

oraz mają zakryte usta i nos. 

4. Na teren Szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem. Zakrywanie 

ust i nosa obowiązuje na terenie całej Szkoły. Obowiązek ten nie dotyczy uczniów. 

5. Osoby, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą 

nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, musi zostać 

zachowany od takich osób odpowiedni odstęp co najmniej 2 m. 

6. Niedozwolone jest przebywanie na terenie Szkoły osób postronnych, w tym rodziców – za 

wyjątkiem wyznaczonej dla nich tzw. strefy przebywania, przedstawicieli mediów itp. 

7. Wprowadza się dla wszystkich osób wchodzących poza wyznaczoną strefę przebywania 

obowiązek poddania się pomiarowi temperatury ciała i przeprowadzenia dezynfekcji rąk.  

8. Czynności pomiaru temperatury ciała i nadzoru nad dezynfekcją rąk dokonuje 

wyznaczona osoba. 

9. Osoba mierząca temperaturę odmówi wstępu poza wyznaczoną strefę przebywania 

osobie, u której pomiar temperatury wykaże temperaturę ciała równą lub przekraczającą 

38
o
C oraz poinformuje o konieczności telefonicznego skontaktowania się z właściwą dla 

miejsca zamieszkania takiej osoby powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

10. Osoba mierząca temperaturę odmówi wstępu poza wyznaczoną strefę przebywania 

osobie, która nie przeprowadzi dezynfekcji rąk, chyba, że jest to niewskazane ze 

względów zdrowotnych. W takim przypadku osoba ta zaopatrzy osobę zamierzającą 

wejść poza wyznaczoną strefę przebywania w jednorazowe rękawiczki ochronne, nakaże 

przeprowadzenie dezynfekcji rąk i dopiero po jej przeprowadzeniu przepuści poza 

wyznaczoną strefę przebywania. 

11. Dopuszcza się przeprowadzanie ponownego pomiaru temperatury ciała osobie 

przebywającej już w budynku poza wyznaczoną strefą przebywania. 

12. Wejście do budynku możliwe jest tylko poprzez wejście główne. 

 

§ 4. 

Dodatkowe oznakowanie budynku i pomieszczeń: 

1) przy wejściu do budynku należy wywiesić informację: 

 dotyczącą objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu, 

 zawierającą adres i numer telefonu Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  

w Rybniku, 

 zawierającą adres i numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego, 

 zawierającą numery telefonów służb medycznych, 

 zawierającą numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590), 

2) przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o wstępie tylko dla osoby zdrowej, 

bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, 

3) przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o zakazie wstępu dla osoby, która 

przebywa w miejscu zamieszkania z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, 

4) przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o wstępie tylko dla osoby 

z zakrytymi ustami i nosem, 



5) przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o konieczności zachowania odstępu 

oraz zakrywania ust i nosa przez osoby oczekujące na wejście do budynku, 

6) przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o obowiązkowym pomiarze 

temperatury dla osób, które chcą wejść poza strefę przebywania, 

7) przy wejściu do budynku należy wywiesić informację o konieczności dezynfekcji rąk, 

8) przy każdym dozowniku z płynem do dezynfekcji rąk należy umieścić informację na 

temat prawidłowej dezynfekcji rąk, 

9) koniec strefy przebywania należy wyraźnie oznaczyć w następujący sposób: STOP! Zakaz 

wstępu!, 

10) pomieszczenie wyznaczone do wyizolowania osoby, u której zdiagnozowano objawy 

chorobowe, należy wyraźnie oznaczyć w następujący sposób: STOP! Zakaz wstępu! 

Izolatorium, 

11) należy wyraźnie oznaczyć kosze na śmieci przeznaczone na zużyte środki ochrony 

indywidualnej, 

12) w każdym pomieszczeniu sanitarnohigienicznym należy wywiesić plakat z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, 

13) w każdej sali lekcyjnej i pomieszczeniu, w którym odbywają się zajęcia z uczniem należy 

wywiesić wykaz obowiązków ucznia, 

14) wyłączone z użytkowania urządzenia zabawowe, ławki, poidełka itp. znajdujące się 

wewnątrz i na zewnątrz budynku należy wyraźnie oznaczyć taśmą ostrzegawczą lub 

informacją o zakazie użytkowania. 

 

§ 5. 

Czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni: 

1) przy wejściu do budynku należy umieścić dozowniku z płynem do dezynfekcji rąk 

(środek na bazie alkoholu, min. 60 %), 

2) dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk powinny być również, w miarę możliwości 

i potrzeb, dostępne w każdym pomieszczeniu lub sali lekcyjnej, 

3) należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, 

szczególnie po przyjściu do budynku, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego 

powietrza oraz po skorzystaniu z toalety, 

4) należy zwiększyć nadzór nad codziennymi pracami porządkowymi, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych  

(poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników itp.),  

5) przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji, 

6) należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet co najmniej 2 razy dziennie. 

 

§ 6. 

Dodatkowe obowiązki pracownika niezależnie od zajmowanego stanowiska: 



1) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 pozostawanie 

w miejscu zamieszkania i telefoniczne zawiadomienie o tym fakcie dyrektora, 

2) zachowywanie dystansu społecznego w każdej przestrzeni Szkoły wynoszącego co 

najmniej 1,5 m, 

3) częste i regularne mycie rąk, zwłaszcza po kontakcie z zanieczyszczonymi 

powierzchniami lub sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej, 

4) zwiększenie profilaktyki zdrowotnej (brak biżuterii na rękach poniżej łokcia, niedotykanie 

dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzeganie higieny kaszlu  

i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub 

chusteczką), 

5) korzystanie ze środków ochrony indywidualnej, 

6) wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony indywidualnej wyłącznie do 

specjalnie oznaczonych koszy na śmieci, 

7) telefoniczne informowanie dyrektora o zamiarze powrotu do pracy po okresie 

kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych, 

8) ograniczenie kontaktów z innymi pracownikami i uczniami do niezbędnego minimum  

i tylko do spraw służbowych, 

9) przy czynnościach pielęgnacyjnych w stosunku do ucznia używanie odpowiednich 

środków ochrony indywidualnej, 

10) bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, 

11) informowanie dyrektora o wszelkich nietypowych sytuacjach. 

 

§ 7. 

Dodatkowe obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia opiekuńczo-wychowawcze  

z elementami zajęć dydaktycznych: 

1) wyjaśnianie uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Szkole 

i dlaczego zostały wprowadzone, 

2) promowanie zachowań prozdrowotnych, 

3) organizowanie pokazu właściwego mycia rąk, 

4) informowanie uczniów o unikaniu dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa  

i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

5) organizowanie zajęć tylko na terenie Szkoły. Obowiązuje zakaz organizowania wyjść 

poza teren Szkoły, 

6) organizowanie zajęć ograniczających aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi 

pomiędzy uczniami i dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, 

7) zwracanie uwagi, aby w jednej ławce siedział jeden uczeń, 

8) zwracanie uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed 

jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, 

9) zwracanie uwagi, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą, 

10) organizowanie przerw dla swojej grupy, nie rzadziej niż co 45 minut, 

11) nadzorowanie swojej grupy w trakcie przerw. 

 

 



§ 8. 

Dodatkowe obowiązki nauczyciela prowadzącego zajęcia rewalidacyjne, rewalidacyjno-

wychowawcze i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka: 

1) wyjaśnianie uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Szkole 

i dlaczego zostały wprowadzone, 

2) promowanie zachowań prozdrowotnych, 

3) organizowanie pokazu właściwego mycia rąk, 

4) informowanie uczniów o unikaniu dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa  

i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

5) dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, 

6) wietrzenie pomieszczenia, w którym przebywają uczniowie, przynajmniej raz na godzinę. 

 

§ 9. 

Dodatkowe obowiązki nauczyciela prowadzącego konsultacje: 

1) wyjaśnianie uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w Szkole 

i dlaczego zostały wprowadzone, 

2) promowanie zachowań prozdrowotnych, 

3) informowanie uczniów o unikaniu dotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa  

i oczu, a także przestrzeganiu higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania 

należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, 

4) dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, 

5) zwracanie uwagi, aby uczniowie nie wymieniali się przyborami szkolnymi między sobą, 

6) zwracanie uwagi, aby uczniowie często i regularnie myli ręce,  

7) wietrzenie pomieszczenia, w którym przeprowadzane są konsultacje, przynajmniej raz na 

godzinę. 

 

§ 10. 

Dodatkowe obowiązki pracownika obsługi: 

1) usuwanie z pomieszczeń, sal lekcyjnych przedmiotów i sprzętów, których nie można 

skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować (pluszowe zabawki, dywany itp.), 

2) czyszczenie lub dezynfekcja przyborów do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) 

3) wykonywanie codziennych prac porządkowych ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, 

4) dezynfekcja powierzchni dotykowych (poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, 

poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty stołów do spożywania posiłków itp.). 

 

§ 11. 

Pracownik kuchni pracuje dodatkowo w rękawiczkach ochronnych, a po zakończonej pracy 

dezynfekuje powierzchnie dotykowe, blaty i sprzęt. 

 

§ 12. 

Pracownik korzystający ze szkolnego komputera zobowiązany jest każdorazowo do 

dezynfekcji klawiatury i myszki przed użyciem.  



§ 13. 

Korzystanie z pokoju nauczycielskiego jest dopuszczalne przy zachowaniu odpowiedniego 

dystansu co najmniej 1,5 m. 

 

§ 14. 

Biblioteka: 

1) przyjęte książki powinny zostać odłożone na okres minimum 3 dni do szafek 

uczniowskich, a w przypadku braku szafki na szkolnych ławkach w klasie ucznia, 

2) odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do 

czasu zakończenia kwarantanny, 

3) bibliotekarz bezwzględnie korzysta z rękawiczek ochronnych i po każdym przyjęciu 

książki dezynfekuje blat, na którym leżała, 

4) egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować. 

 

§ 15. 

Żywienie: 

1) z posiłków korzysta się wyłącznie w miejscach do tego przeznaczonych, 

2) posiłki wydawane są zmianowo,  

3) po każdym posiłku/po każdej grupie czyszczone lub dezynfekowane są blaty stołów  

i poręcze krzeseł, 

4) wielorazowe naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu  

w temperaturze minimum 60°C lub je wyparzać,  

5) naczynia i sztućce wielorazowego użytku powinny być myte w zmywarce z dodatkiem 

detergentu, w temperaturze minimum 60°C i wyparzone gorącą wodą po myciu lub myte 

w gorącej wodzie z dodatkiem detergentu i wyparzane. 

 

§ 16. 

W przypadku zajęć przeprowadzanych w miejscu zamieszkania ucznia nauczyciel powinien 

przestrzegać odpowiednich warunków bezpieczeństwa, w tym: 

1) poprosić o przewietrzenie pomieszczenia przed rozpoczęciem zajęć, 

2) zakrywać nos i usta, 

3) zachować odpowiedni dystans co najmniej 1,5 m, 

4) korzystać z rękawiczek ochronnych, 

5) w miarę możliwości korzystać z płynu dezynfekującego. 

 

§ 17. 

W przypadku, gdy u osoby przebywającej w Szkole zostaną zdiagnozowane objawy 

chorobowe należy: 

1) wyizolować taką osobę w pomieszczeniu nr 103, 

2) zawiadomić Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rybniku i stosować się do 

wydawanych instrukcji i poleceń, 

3) ustalić listę osób przebywających w tym czasie w obszarze, w którym poruszała się  

i przebywała taka osoba, 

4) wstrzymać przyjęcia kolejnych uczniów lub grup uczniów, 



5) obszar, w którym poruszała się i przebywała taka osoba, poddać gruntownemu sprzątaniu 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe. 

 

§ 18. 

1. W przypadku wątpliwości lub w sprawach nieujętych w „Procedurach” należy zwrócić się 

do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rybniku w celu konsultacji lub 

uzyskania porady. 

2. Nadzór nad realizacją „Procedur” sprawuje dyrektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 5/2020 – „Procedura organizowania zajęć rewalidacyjnych” 

 

PROCEDURA 

organizowania zajęć rewalidacyjnych 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku. 

 

/Opracowana na podstawie Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r./ 

 

1. Zajęcia Rewalidacyjne odbywają się według ustalonego przez dyrekcję 

harmonogramu, za zgodą rodziców ucznia i po powiadomieniu nauczyciela prowadzącego. 

2. Uczestnicy zajęć rewalidacyjnych: 

a) Uczestnikami zajęć rewalidacyjnych są uczniowie oraz wyznaczeni do tego przez 

Dyrektora nauczyciele prowadzący. 

b) Zajęcia rewalidacyjne mają charakter indywidualny. Zaleca się ograniczenie 

kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi i młodzieżą 

uczestniczącą  w zajęciach. 

c) W zajęciach rewalidacyjnych nie mogą uczestniczyć uczniowie oraz nauczyciele, 

którzy objęci są kwarantanną, izolacją lub mają objawy choroby zakaźnej. 

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów należy pozostać w domu 

i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną oraz 

poinformować telefonicznie szkołę o nieobecności na zajęciach i jej przyczynach.  

 

3. Obowiązki uczestników: 

a) Nauczyciele powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej (maski lub 

przyłbice, rękawiczki, a w razie potrzeby fartuchy ochronne). 

b) Nauczyciel oraz uczeń zobligowani są do dezynfekcji rąk (wodą z mydłem) lub 

dezynfekować je preparatami na bazie alkoholu (min. 60%) w następujących 

przypadkach: 

1. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

2. Po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub sprzętem. 

3. Po usunięciu środków ochrony osobistej. 

c) Przed zajęciami należy poinformować dzieci i młodzieży, w sposób dostosowany do 

ich potrzeb, o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

d) Nauczyciel i uczeń powinni przestrzegać zasad higieny dróg oddechowych ( podczas 

kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, którą po 

użyciu trzeba niezwłocznie wyrzucić do zamkniętego kosza na śmieci i umyć ręce). 

e) W czasie zajęć należy dbać o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy 

uwzględnieniu potrzeb dzieci i młodzieży. 

f) Dzieci, młodzież oraz kadra pedagogiczna powinni uzyskać informacje o ryzyku 

i konsekwencjach jakie niesie za sobą nieprzestrzeganie zasad higieny.  

g) Zaleca się, aby na terenie szkoły zarówno kadra pedagogiczna jak i dzieci nie nosiły 

biżuterii, w szczególności na rękach poniżej łokcia w tym:  pierścionków, zegarków 



i bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe mycie, dezynfekcję rąk oraz zabronić 

dzieciom i młodzieży korzystania z telefonów komórkowych.  

h) Po zakończonych zajęciach należy: 

1. Wyrzucić zużyte jednorazowe środki ochronny osobistej do specjalnie 

opisanych koszy, znajdujących się na terenie szkoły. 

2. Wywietrzyć pomieszczenie, w którym odbywały się zajęcia. 

3. Dokonać dezynfekcji wyposażenia wykorzystanego podczas zajęć oraz 

powierzchni użytkowych, w szczególności: klamek drzwi wejściowych, 

poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu rehabilitacyjnego. 

 

4.  Postępowanie w przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia: 

a) W przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika zajęć 

rewalidacyjnych należy: 

1. Niezwłocznie odizolować ucznia od pozostałych osób przebywających na 

terenie placówki poprzez przejście do specjalnie wyznaczonej sali.  

2. Zawiadomić rodzinę lub osoby wskazane do kontaktu o zaistniałej sytuacji.  

3. W razie potrzeby skontaktować się telefoniczne z powiatową/wojewódzką 

stacją sanitarno-epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego 

postępowania.  

b) W przypadku, gdy u nauczyciela prowadzącego zajęcia występują niepokojące 

objawy, które mogą sugerować zarażenie się korona wirusem, należy: 

1. Niezwłocznie odsunąć go od pracy i odesłać transportem indywidualnym do 

domu (transport własny lub sanitarny).  

2. Wstrzymać przyjmowanie dzieci oraz powiadomić powiatową stację sanitarno-

epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.  

3. Pracownik, u którego podejrzewa się zarażenie powinien zostać odseparowany 

od innych osób lub zachować dystans pomiędzy innymi osobami, który wynosi 

minimum 2 metry. 

c) W przypadku podejrzenia zarażenia należy ustalić obszar, w którym poruszała się lub 

przebywała osoba mająca objawy choroby zakaźnej i przeprowadzać sprzątanie, 

zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych 

(klamki, poręcze, uchwyty). 

 

5. Postępowanie w zakresie organizacji pracy szkoły na zajęciach rewalidacyjnych. 

a) Zakaz wstępu na teren szkoły osób, których obecność nie jest konieczna do 

zapewnienia realizacji zajęć. 

b) Pomiar temperatury ciała u dzieci i młodzieży oraz kadry pedagogicznej 

i niepedagogicznej, jest możliwy jedynie po uprzednim oddaniu oświadczenia (zał.). 

 

 

 

 

 

 



OŚWIADCZENIE 

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………….………………………………… 

będący rodzicem/opiekunem prawnym…………………………………..……….…………………………………… 
                                                                                   (imię i nazwisko dziecka) 

Wyrażam zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka. 

Przyjmuję do wiadomości: 

1) objęcie mnie zakazem wstępu na teren szkoły, 

2) obowiązek pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego    

niepokojących objawów choroby, 

3) obowiązek zaopatrzenia dziecka w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do 

i ze szkoły, 

4) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny 

(unikanie dotykania nosa, ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na 

powitanie, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania), 

5) obowiązek zaprzestania przyprowadzenia dziecka do szkoły, jeżeli zacznie ono 

wykazywać jakiekolwiek objawy sugerujące chorobę zakaźną lub jeżeli jakikolwiek 

domownik zostanie objęty kwarantanną lub izolacja w warunkach domowych. 

Oświadczam że: 

1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących 

chorobę zakaźną. 

2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych. 

3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkołą podaję poniższe dane 

kontaktowe:……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4) jestem świadoma/y czynników ryzyka z COVID-19, w szczególności związanych 

z przebywaniem  na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób w jednym 

czasie i miejscu. 

5) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole 

w okresie epidemii. 

6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie 

dokumentów, poświadczenie nieprawdy , wyłudzenie  poświadczenia nieprawdy 

i użycie dokumentu poświadczającego nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.                                                                                               

 

 

 

                                                                                          
………………………………………………………………………………. 

                                                                                                                             data i czytelny  podpis  rodzica/opiekuna prawnego 

 

 

 



Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 5/2020 – „Procedura organizowania zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych na świetlicy.” 

 

PROCEDURA 

organizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych na świetlicy 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku. 

 

/Opracowana na podstawie Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r./ 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę    

korzystania ze świetlicy szkolnej. 

2. Rodzice nie wychodzą poza strefę przebywania, samodzielnie wpisują na portierni 

imię i nazwisko dziecka, oraz godzinę jego przyjścia do szkoły. 

3. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m
2
 na 

osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

4. Na podstawie złożonych przez rodziców /prawnych opiekunów/ oświadczeń, Dyrektor 

wyznacza godziny przebywania i odbioru uczniów. Po godzinach przyprowadzania 

wejście do szkoły jest zamknięte na klucz.  

5. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci - nie więcej niż o 2. Przy 

określaniu liczby uczniów w grupie uwzględnia się także rodzaj niepełnosprawności 

uczniów.  

6. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani są ci sami nauczyciele. Jedna grupa 

uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali. W sali odległości 

pomiędzy stanowiskami dla uczniów wynoszą min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka 

szkolna).  

7. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie mogą wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą.  

8. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć.  

9. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela.  

10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi.  

a) Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej 

możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem.  

b) Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest 

między nimi dystans.  



c) Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami.  

d) Należy zapewnić taką organizację pracy i koordynację, która utrudni stykanie 

się ze sobą poszczególnych grup uczniów (np. różne godziny przyjmowania 

grup do placówki, różne godziny przerw lub zajęć na boisku).  

e) Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do 

parku).  

11. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

W szatni należy wykorzystywać co drugi wieszak. 

12. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, 

w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem 

i po zakończeniu zajęć.  

13. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.  

14. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 

z uczniami oraz nauczycielami.  

15. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający /odbierający uczniów/ do/z/ szkoły mają 

zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych 

uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  

16. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do strefy przebywania - wyznaczonego 

obszaru z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od 

kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać 

wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk).  

17. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.  

18. Uczniowie do szkoły są przyprowadzani /odbierani przez osoby zdrowe. 

19. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

ucznia do szkoły. 

20. Ograniczamy przebywanie osób z zewnątrz w placówce do niezbędnego minimum, 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe) i w wyznaczonych obszarach.  

21. Rodzice ucznia/opiekunowie prawni mają obowiązek podania aktualnego numeru 

telefonu do szybkiej komunikacji.  

22. Rodzice/opiekunowie muszą wyrazić zgodę na pomiar temperatury ciała ucznia, jeżeli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych.  

23. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane 

w gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób 

i rodzice/ opiekunie prawni zostaną zobowiązani do pilnego odebrania ucznia ze 

szkoły.  

24. Do odwołania, rodzice/opiekunowie prawni, osoby upoważnione do odbioru uczniów 

nie wchodzą do budynku szkoły.  



25. Uczniowie zobowiązani są do przynoszenia ze sobą zeszytu 16 kartkowego 

(kratka/linie) na potrzeby zajęć świetlicowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 5/2020 – „Procedura organizowania konsultacji.” 

 

PROCEDURA 

organizowania konsultacji 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku. 

 

/Opracowana na podstawie Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r./  

   

1. Konsultacje odbywają się według ustalonego przez dyrekcję harmonogramu, za zgodą 

rodziców ucznia i po powiadomieniu nauczyciela prowadzącego. 

2. Konsultacje odbywają się w jednej sali pod opieką 1 nauczyciela przy zachowaniu 

właściwej przestrzeni dla uczniów: 4m kw. na osobę. /Maksymalnie 12 uczniów 

w klasie + nauczyciel. Stanowiska pracy ustawione w odległości 1,5 m. Jeden uczeń 

zajmuje jedną ławkę/. 

3. Wszyscy uczestnicy konsultacji bezwzględnie przestrzegają reguł bezpieczeństwa. 

4. Z sali należy usunąć przedmioty, których nie można zdezynfekować. 

5. Zaleca się unikanie dużych skupisk ludzkich. 

6. W przypadku korzystania z szatni używamy wyłącznie wyznaczonych przez dyrekcję 

na czas konsultacji w szkole. 

7. Przed wejściem do szkoły należy zdezynfekować ręce odpowiednim płynem. 

8. Nauczyciele zobowiązani są do wykorzystania osłon na usta i nos. Uczeń nie ma 

takiego obowiązku. 

9. Należy zwrócić uwagę na regularne mycie rąk. 

10. W trakcie zajęć obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych. 

11. Po zakończonych zajęciach należy wietrzyć salę, nie rzadziej niż raz na godzinę. 

12. Uczniowie mogą korzystać wyłącznie z własnych przyborów szkolnych 

i podręczników. 

13. Nie należy umawiać się na konsultacje w przypadku choroby lub gdy ktoś w domu 

przebywa na kwarantannie. 

14. Dziecko przejawiające niepokojące objawy chorobowe, musi zostać odizolowane 

w odrębnym pomieszczeniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 5 do zarządzenia nr 5/2020 – „Procedura organizowania zajęć edukacyjnych 

w klasach I-III” 

 

PROCEDURA 

organizowania zajęć opiekuńczo – wychowawczych  

z elementami zajęć dydaktycznych w klasach I - III 

w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 36 im. Czesława Miłosza w Rybniku. 

 

/Opracowana na podstawie Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji 

Narodowej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r./ 

 

 

1. Od 25 maja 2020 r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo – 

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. 

2. Szkoła organizuje takie zajęcia dla uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę zajęć. 

3. Podstawa programowa we wszystkich klasach I-III realizowana jest nadal poprzez 

nauczanie zdalne. 

4. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą 

organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy 

określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także uczniów z orzeczeniem. 

5. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali lekcyjnej nie może być mniejsza 

niż 4 m
2
 na i osobę (uczniów i nauczycieli). 

6. Z sali lekcyjnej, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, 

których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń 

(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy dokładnie czyścić 

lub dezynfekować.  

7. W sali lekcyjnej odległość odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny 

wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna). 

8. W trakcie zajęć jedna grupa przebywa w jednej wyznaczonej i stałej sali lekcyjnej.   

9. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

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

10. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

11. Uczniowie nie powinni zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

12. Należy wietrzyć sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć. 

13. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do 

potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem 

nauczyciela. 

14. Zwracamy uwagę na regularne mycie rąk. 

15. Grupy nie mogą się ze sobą spotykać. 

16. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym 

powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy 

nimi. 



17. Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie czyszczony 

z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy 

zabezpieczyć go przed użyciem.  

18. Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między 

nimi dystans. 

19. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

20. Nie należy organizować  żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku). 

21. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu, 

w tym ustalić bezpieczną zasadę korzystania przez grupę z szatni przed rozpoczęciem 

i po zakończeniu zajęć. Wieszaki w szatni rozmieszczone są w odległościach, są 

podpisane, uczniowie wchodzą po 2 i starają się sprawnie przebrać.  

22. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między 

sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 

23. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 

z uczniami oraz nauczycielami.  

24. Rodzice przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły nie wchodzą na teren 

szkoły.  

25. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną.   

26. Uczniowie do szkoły przyprowadzani/odbierani są przez osoby zdrowe. 

27. Przed wejściem do szkoły dezynfekujemy ręce odpowiednim płynem. 

28. Jeżeli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je 

w gabinecie pielęgniarki z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób 

i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ze szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


