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ZARZĄDZENIE  
wewnętrzne  nr 11 / 2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza 
w Radzionkowie 
z dnia 20 maja 2020 r.  
 

 

        w sprawie  wprowadzenia   
PROCEDUR dla rodziców, uczniów i nauczycieli  w związku z prowadzonymi bezpośrednio na terenie szkoły 

zajęciami rewalidacyjnymi oraz konsultacjami dla uczniów klas VIII i uczniów klas IV - VII   

zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN                                  
 dla szkół podstawowych 

 
Dyrektor  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza        
zarządza, co następuje: 

 
 
 
 

§ 1.  Wprowadza się  
„PROCEDURY dla rodziców, uczniów i nauczycieli  w związku z prowadzonymi bezpośrednio na terenie szkoły 

zajęciami rewalidacyjnymi oraz konsultacjami dla uczniów klas VIII i uczniów klas IV - VII   

zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN                                  
 dla szkół podstawowych 

stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 
 

§ 3.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza.       
 
                                                                                                    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
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PROCEDURY  
dla rodziców, uczniów i nauczycieli  w związku z prowadzonymi 
bezpośrednio na terenie szkoły zajęciami rewalidacyjnymi oraz 

konsultacjami dla uczniów klas VIII i uczniów klas IV - VII   
zgodnie z wytycznymi GIS, MZ i MEN                                  

 dla szkół podstawowych 

SSzzkkoo??aa  PPooddssttaawwoowwaa  nnrr  11  iimm..  AAddaammaa  MMiicckkiieewwiicczzaa    
w Radzionkowie 

 

Informacje ogólne: 
1. Niniejsze procedury zostały opracowane w oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa 

Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej  i znajdują się pod adresem:  
 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych 
 

2. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie zapewnia zajęcia rewalidacyjne oraz konsultacje 
dla uczniów klas VIII i uczniów klas IV – VII  od godziny 800 do 1500. 
 

3. Rodzice są zobligowani do poinformowania wychowawców lub dyrektora o stanie zdrowia dziecka, kategorycznie 
zabronione jest przychodzenie do szkoły dziecka, które ma jakiekolwiek objawy chorobowe. 
 

4. Uczniowie przebywający w szkole będą w pomieszczeniach pod opieką nauczycieli zgodnie z zaleceniami, że                       
w grupie może przebywać do 12 uczniów. 
 

5. W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele.  
 

6. Jedna grupa uczniów będzie przebywać w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.  
 

7. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli) 

 
Zadania dyrekcji szkoły: 
 

1. Dyrekcja szkoły zapewnia pomieszczenie do izolacji w przypadku stwierdzenia podejrzenia zachorowania / złego 
samopoczucia ucznia. 
 

2. Dyrekcja szkoły zapewnia stosowanie środków ochrony na terenie instytucji, w tym środków ochrony indywidualnej 
oraz dezynfekcji powierzchni. 
 

3. Dyrekcja szkoły zaplanuje organizację pracy na podstawie analizy zebranych zdalnie informacji od rodziców o liczbie 
uczestników oraz godzinach zajęć – za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub telefonu. 
 

4. Dyrekcja będzie codziennie raportować, jeśli takie będzie wymaganie ze strony Organu Prowadzącego oraz Organu 
Nadzoru Pedagogicznego, jaka jest liczba uczniów pozostających w szkole. 
 

5. Dyrekcja szkoły zabezpiecza możliwość szybkiego uzupełniania kadry w przypadku nieobecności. 
 

6. Dyrekcja szkoły, we współpracy z nauczycielami, zapewni sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami / opiekunami 
ucznia. 

 

7. Dyrekcja szkoły przy wejściu do budynku umieści płyn do dezynfekcji rąk i zobliguje każdą wchodzącą osobę                         
na teren szkoły do jego zastosowania. 
 

8. Dyrekcja szkoły dopilnuje, by w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych wywieszono dla pracowników                         
i uczniów plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk. 

 

9. Dyrekcja szkoły umieści w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebne numery telefonów do:  
stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
 

https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-szkol-podstawowych


 

 

 

10. Dyrekcja szkoły zapewni sprzęt i środki oraz monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych - 
poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach                     
i w pomieszczeniach spożywania posiłków.  

 
Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły: 
 

1. Wychowawcy / nauczyciele  są poinformowani o tym, że: 
 

a) Należy wyjaśnić uczniom jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce i dlaczego zostały 
wprowadzone. 
 

b) Nie wolno organizować wyjść poza teren instytucji. 
 

c) Należy usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. 
Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) powinny być 
systematycznie dezynfekowane. 
 

d) Należy wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę, 
 

e) Musi zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem,                               
po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza. 
 
 

f) Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 
 
 

g) Należy poinformować ucznia, że musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce a uczniowie nie powinni 
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 
 

h) W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów.  Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy 
oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane. 
 

i)   

j) Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 
po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 
 

k) Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej 
przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m. 
 

l) Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty  z uczniami oraz nauczycielami. 
 

2. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń jest chory i może zarażać inne dzieci                                     
a wychowawca zaobserwował u dziecka gorączkę, kaszel lub duszności :  

 

a) Zgłasza ten fakt  dyrektorowi  bądź zastępcy dyrektora. 
 

b) Niezwłocznie kontaktuje się z rodzicem / prawnym opiekunem informując o niepokojących sygnałach prosząc                             
o zabranie dziecka celem skontaktowania się z lekarzem. 

 

c) Ma prawo - do czasu kontaktu z rodzicem - nie wpuszczać dziecka na teren szkoły jednocześnie zapewniając 
mu opiekę  lub umieścić w pomieszczeniu przeznaczonym do izolacji. 
 

d) Po odebraniu dziecka pomieszczenie, którym dziecko przebywało poddane jest gruntownemu sprzątaniu                           
i dezynfekcji za  pomocą dostępnych preparatów. 
 

e) Należy uzyskać pisemną zgodę rodziców / opiekunów na pomiar temperatury ciała ucznia jeżeli zaistnieje taka 
konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych - wpis  na Dziennej Karcie Pobytu 
Ucznia w Szkole. 

 
 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 
 
 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących                 
na chorobę zakaźną. 
 

2. W miarę możliwości nie należy angażować w zajęcia pracowników powyżej 60. roku życia lub z istotnymi 
problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka. 
 

3. Należy wyznaczyć i przygotować (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie lub 
wydzielić obszar, w którym będzie można odizolować  osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych. 
 

4. Pracownicy szkoły powinni zostać poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 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 nr 999 lub 112 i poinformować,                  
że mogą być zakażeni koronawirusem. 
 



5. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych                            
na stronach gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa. 
 

6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących 
zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych 
grup uczniów, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle 
do wydawanych instrukcji i poleceń. 
 

7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie                   
z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 
uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez inspektorat sanitarny. 
 

8. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (łatwy dostęp) potrzebnych numerów telefonów,                 
w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. 
 

9. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy 
wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek. 

 

Zadania rodziców uczniów przebywających w świetlicy w czasie epidemii: 
 

Rodzice są proszeni o to, by: 
 

1. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny                      
w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2 m.  
 

2. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły lub 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). 
 

3. Zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w placówce, przekazać dyrektorowi istotne informacje                        
o stanie jego zdrowia.  
 

4. Zaopatrzyć swoje dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z placówki.  
 

5. Przyprowadzić do placówki dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych. 
 

6. Nie posyłać dziecka do świetlicy, jeżeli w domu przebywa ktoś  na kwarantannie lub w izolacji 
 

7. Wyjaśnić dziecku, żeby nie zabierało do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.  
 

8. Regularnie przypominać dziecku o podstawowych zasadach higieny.   
 

9. Zwrócić uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania  czy kasłania.  
 

 
 

 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
 

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/

