
ZARZĄDZENIE NR 30/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej

im. Bohaterów walk nad Bzurą 1939 roku w Kocierzewie Południowym
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zasad bezpieczeństwa zdrowotnego na terenie
Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym.

Na podstawie: 

 art.  68 ust.  1  pkt.  6  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  –  Prawo Oświatowe
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1082 z późn. zm.), 

 Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS z dnia 10 czerwca
2022  r.  dla  przedszkoli,  oddziałów  przedszkolnych  w  szkole  podstawowej
i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art.8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia
14 marca 1985 r. o państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021 r. poz.195,
ze m.), zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się  do stosowania  od dnia  1 września  2022 roku  Zasady
bezpieczeństwa  zdrowotnego  na  terenie  Szkoły  Podstawowej  w  Kocierzewie
Południowym, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 34/2020/2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.

§ 3.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  ...................................................

              Dyrektor Szkoły
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Zasady bezpieczeństwa zdrowotnego
 na terenie Szkoły Podstawowej w Kocierzewie Południowym

Organizacja nauki w szkole:

 W trosce  o bezpieczeństwo  dzieci  przedszkolnych i  uczniów szkoły  podstawowej,
pracowników  szkoły  oraz  ich  najbliższych  szkoła  rekomenduje  szczepienia  jako
świadomą decyzję w zakresie ochrony przed ciężkim zachorowaniem i przenoszeniem
COVID-19.

 Szkoła  podejmuje  działania  wychowawcze,  profilaktyczne  i  wspierające  kondycję
psychiczną dzieci i  młodzieży w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego
przy jednoczesnej dbałości o zachowanie reguł sanitarnych.

 Do szkoły uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji  lub choroby
zakaźnej.

 Dzieci i młodzież po przyjściu (przebraniu się) do szkoły myją ręce wodą z mydłem
lub dezynfekują środkiem dezynfekującym. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje
się instrukcja użycia środka dezynfekującego.

 Dzieci  do  szkoły  są  przyprowadzane/odbierane  przez  osoby  zdrowe bez  objawów
infekcji lub choroby zakaźnej.

 Opiekunowie  powinni  przestrzegać  obowiązujących  zasad  związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym.

 W  przypadku  odbywania  przez  dziecko  okresu  adaptacyjnego  w  przedszkolu
rodzic/opiekun  za  zgodą  dyrektora  może  przebywać  na  terenie  oddziałów
przedszkolnych z zachowaniem środków ostrożności (tylko osoba zdrowa).

 Rodzice/opiekunowie dzieci,  które do szkoły przyniosą zabawkę, dbają o regularne
czyszczenie / pranie /ew. dezynfekcję zabawki.

 Szkoła  zapewnia  szybką,  skuteczną  komunikację  z  rodzicem/opiekunem  ucznia
(telefon, e-mail, MS Teams, Librus).

 Szkoła posiada termometr bezdotykowy.
 Rodzice/opiekunowie wyrażają pisemną zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka,

jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych (załącznik nr 2).

 Szkoła zapewnia bezpieczną organizację pracy i jej koordynację: 
-  Każdemu  oddziałowi/klasie  jest  przyporządkowana  stała  sala  lekcyjna,  w  której
uczniowie w miarę możliwości odbywają wszystkie lekcje jeden uczeń w ławce.
- Dzieci i młodzież wchodzą do szkoły trzema wejściami i korzystają z trzech szatni:
wejście i szatnia dla przedszkola, wejście i szatnia dla klas VII, VIII, wejście i szatnia
dla klas „0”-VI.
-  Uczniowie  uczą  się  w  wydzielonych  trzech  strefach:  przedszkolnej,  nauczania
początkowego oraz uczniów klas IV-VIII.
- W czasie przerw uczniowie przebywają w wyznaczonych miejscach z możliwością
wyjścia na otwartą przestrzeń (boisko).
- Nauczyciele klas I-III rozpoczynają zajęcia o godz. 8.00. Ustalają indywidualny plan
dnia dla każdej klasy. Planują różne godziny korzystania ze stołówki, placu zabaw
i boiska.

 W  szkole  obowiązują  ogólne  zasady  higieny:  częste  mycie  rąk,  ochrona  podczas
kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust, nie dzielenie się zaczętym
jedzeniem (uczenie dzieci zasady: nie dawaj gryza koledze, nie dawaj łyka koledze).
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 Szkoła  rekomenduje  aktywność  fizyczną  u  dzieci  poprzez  m.in.  korzystanie  przez
dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie szkoły, z możliwością
skorzystania z boiska i placu zabaw.

 Podczas  zajęć  na  terenie  szkoły  obowiązuje  zakaz  korzystania  przez  uczniów
z telefonów komórkowych.  

 Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować
się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się
przyborami szkolnymi między sobą.

 Każdy nauczyciel po zakończeniu ostatniej lekcji przez klasę odprowadza ją do szatni,
pilnuje porządku i zachowywania odstępów przez uczniów. 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:

 W szkole obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu
do szkoły,  przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu
z toalety. Nauczyciele i rodzice przypominają powyższą zasadę dzieciom. 

 W szkole  codziennie  odbywa się  czyszczenie/sprzątanie  z  użyciem detergentu  sal,
pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych w których przebywają
uczniowie oraz dezynfekcja powierzchni dotykowych– poręczy, klamek i powierzchni
płaskich,  w  tym  blatów  w  salach  i  w  pomieszczeniach  spożywania  posiłków,
klawiatur, włączników.

 W  szkole  prowadzony  jest  monitoring  wyżej  wymienionych  codziennych  prac
porządkowych.   Pracownicy  obsługi  wypełniają  Kartę  kontroli  dezynfekcji.  Wzór
Karty stanowi załącznik nr 4. 

 Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) są wietrzone co najmniej raz na godzinę,  
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć oraz przed lekcjami.

 W  szkole  prowadzony  jest  codzienny  monitoring  wietrzenia  sal  i  korytarzy,  ze
szczególnym uwzględnieniem zapewnienia  bezpieczeństwa  uczniom w czasie,  gdy
okna  są  otwarte.  Nauczyciele  oraz  pracownicy  obsługi  wypełniają  kartę  kontroli
wietrzenia sal. Wzór karty stanowi załącznik nr 5.

 W  pomieszczeniach  sanitarnohigienicznych  wywieszone  są  plakaty  z  zasadami
prawidłowego  mycia  rąk,  a  przy  dozownikach  z  płynem  do  dezynfekcji  rąk  –
instrukcje dezynfekcji.

 Zużyte  środki  ochrony  osobistej  (rękawiczki,  maseczki)  wyrzucane  są  do
wyznaczonych koszy/pojemników.

 Szkoła  dysponuje  indywidualnymi  środkami  ochrony  osobistej  do  ewentualnego
użycia przez pracowników i uczniów w razie potrzeby.

Gastronomia:

 Przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) szkoła zapewnia warunki higieniczne
wymagane przepisami prawa.

 Szkoła  rekomenduje  zdrowe  odżywianie  i  nawodnienie  organizmu  (stosowaniu
zróżnicowanej diety, unikaniu wysoko przetworzonej żywności, jedzeniu warzyw).

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu lub dziecka:

 Do  szkoły  przychodzą  jedynie  osoby  bez  objawów  chorobowych  sugerujących
infekcję dróg oddechowych lub chorobę zakaźną.
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 W  przypadku  wystąpienia  u  pracownika  będącego  na  stanowisku  pracy  objawów
choroby zakaźnej  dyrektor odsuwa go od wykonywanych czynności,  jeśli  jest  taka
konieczność wzywa pomoc medyczną.

 Jeśli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję
choroby zakaźnej  odizolowuje  dziecko  w odrębnym pomieszczeniu  i  niezwłocznie
powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka.

 W szkole  wyodrębniono pomieszczenie  dla  osób podejrzanych  o zachorowanie  na
COVID-19 – IZOLATKA NR 4.

 Szkoła  na  bieżące  śledzi  obowiązujące  przepisy  prawa w zakresie  bezpieczeństwa
zdrowotnego oraz informacji Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Postanowienia końcowe:

 Dyrektor  szkoły  zapoznaje  uczniów,  rodziców/prawnych  opiekunów  oraz
pracowników szkoły z niniejszym zarządzeniem.

 Rodzic/Opiekun prawny dziecka/ucznia oświadcza pisemnie, że zapoznał się z treścią
obowiązujących  procedur  bezpieczeństwa  i  zobowiązuje  się  do  ich  przestrzegania.
Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1. 

 Rodzic/Opiekun prawny dziecka/ucznia wyraża pisemną zgodę na dokonanie pomiaru
temperatury ciała dziecka/ucznia. Wzór wyrażenia zgody stanowi załącznik nr 2.

 Dyrektor  szkoły  organizuje  szkolenie  dla  pracowników  dotyczące  procedur
bezpieczeństwa  w  szkole  w  związku  z  organizacją  zajęć  dydaktyczno  -
wychowawczych oraz opiekuńczych.

 Pracownicy  podpisują  Oświadczenie  o  zapoznaniu  z  procedurami  bezpieczeństwa
w związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19.  Wzór
oświadczenia stanowi załącznik nr 3. 

 Pracownicy  obsługi  wypełniają  Kartę  kontroli  dezynfekcji.  Wzór  Karty  stanowi
załącznik nr 4.

 Nauczyciele oraz pracownicy obsługi wypełniają Kartę kontroli wietrzenia sali. Wzór
Karty stanowi załącznik nr 5.

 Powyższe zasady obowiązują do odwołania. 
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