
Załącznik 1 
Do Zarządzenia Dyrektora Nr 8/2020 

z dnia 28.08. 2020 r.  
 

Ogólne zasady bezpieczeństwa w okresie zagrożenia epidemicznego 

1. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. Obowiązują wytyczne GIS/MZ i MEN dla szkół               

i placówek oświatowych. 

2. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu 

pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 

prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół                          

i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. 

3. W miarę możliwości organizujemy pracę szkoły tak, aby  umożliwić  zachowanie dystansu 

między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych               

i ograniczamy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły: 

 uruchomienie wszystkich wejść i ich przydział poszczególnym grupom uczniów 

 różne godziny przerw i zajęć na boisku, spożywania obiadu, 

            (przerwy w kl. I-III ustala i określa nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, niekolidujące                    

z   przerwami klas starszych, 

 wydłużenie przerw obiadowych do 20 minut każda, 

 przydział stałych sal lekcyjnych (uczniowie będą się przemieszczać  jedynie na lekcję fizyki, 

chemii, informatyki i wychowanie fizyczne). 

 Wyznaczenie stref na korytarzach, dla poszczególnych grup uczniów oczekujących na 

zajęcia. 

4. W przypadku powrotu dziecka z regionu objętego podwyższonym wskaźnikiem zakażeń,   

obowiązkiem rodzica jest powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły. Zalecany jest minimalnie, 

tygodniowy pobyt w domu. 

5. W sytuacji, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na 

infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostanie   

odizolowany  w odrębnym pomieszczeniu – izolatorium (sala nr 25)  lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną  powiadomieni 

rodzice/opiekunowie o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (własnym środkiem 

transportu). 

6. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania                   

i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

7. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, zostają usunięte lub uniemożliwiony jest do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń 



(piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub 

dezynfekowane. 

8. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie wymieniają się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

Obowiązkiem rodziców jest wyposażenie ucznia w niezbędne przybory szkolne – nauczyciel 

nie ma możliwości wypożyczenia. 

9. Sale lekcyjne, części wspólne (korytarze) są  wietrzone co najmniej raz na godzinę,                                 

w czasie przerw, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

10. Zaleca się korzystanie przez uczniów z placu szkolnego i  pobyt na świeżym powietrzu                  

w czasie przerw. 

11. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są we wszystkich pomieszczeniach, w których 

przebywają uczniowie  w sposób umożliwiający łatwy dostęp pod nadzorem nauczyciela. 

12. Wstrzymane zostaje przyjmowanie zgód rodziców na wyjścia uczniów poza teren szkoły. 

1. Zasłanianie maseczką ust i nosa obowiązuje od wejścia na teren szkoły tj. od bramek,  uczniów 

do drzwi wejściowych, rodziców również w budynku. 

2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust                  

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

3. Przestrzeń wspólna w szkole, w której mogą przebywać rodzice/opiekunowie: 

wejście A  ( wejście od ul. Pasłęckiej) – wyznaczony obszar od wejścia do wysokości Sali  

multimedialnej. 

wejście B (wejście główne od ul. Kościelnej) - wiatrołap przed wejściem do korytarza. 

wejście C (przy Sali gimnastycznej) lewa strona korytarza w kierunku wejścia do szatni                 

w  „Kubusiowie” 

wejście D  (zewnętrzne do oddziałów zerowych) – korytarzyk przed wejściem do szatni  

„zerówek”.  

                  Przestrzeń wspólna w pp „Jaś i Małgosia” – od wejścia do drzwi, do szatni 

      - niewskazane przyprowadzanie młodszych dzieci i dzieci w wózkach. 



4. Ograniczamy przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (osoby te 

obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych) i w wyznaczonych obszarach. 

     Zasady przebywania osób z zewnątrz w budynku szkoły (w tym rodziców, z wykluczeniem 

czasu przyprowadzania i odbioru dzieci młodszych):  

1. Po dzwonku na pierwszą lekcję drzwi do budynku zostają zamknięte. W celu wejścia do środka 

należy korzystać z zainstalowanego dzwonka i oczekiwać na pracownika szkoły. 

2. Osoby z zewnątrz  w ciągu dnia korzystają wyłącznie z wejścia A. 

3. Przed wejściem na teren szkoły, osoba z zewnątrz dezynfekuje ręce płynem   dezynfekcyjnym 

w dozowniku znajdującym się przy wejściu do szkoły, zgłasza  pracownikowi szkoły cel wejścia 

do szkoły, podaje swoje dane.  Wyznaczony pracownik dane wpisuje do Księgi wejść. 

4. Wszystkie sprawy załatwiane są wyłącznie podczas trwania lekcji (w czasie trwania przerwy  

w budynku przebywają tylko uczniowie i pracownicy). 

5. Czas pobytu ograniczony powinien być do niezbędnego minimum. Po załatwieniu sprawy 

niezwłocznie następuje opuszczenie szkoły (wejściem A). 

6. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość – telefon, 

poczta elektroniczna w celu umówienia się na spotkanie: 

        - sekretariat tel. 89 641 31 23 

        -  dyrektor tel. 89 537 40 54 

        - wicedyrektor tel. 89 647 32 86 

        - kierownik świetlicy tel. 89 537 40 61  

            - pedagodzy – tel.  89 537 40 56 

- psycholog – tel. 89 537 40 58 

- pokój nauczycielski – tel. 89 537 40 57  

- świetlica klas młodszych – tel. 89 537 40 61  

- świetlica klas V – VIII – tel. 89 537 40 53 

- punkt przedszkolny „Jaś i Małgosia”  - tel. 89 537 40 60 

 - zalecane są kontakty z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów poprzez dziennik librus lub 

telefonicznie. Rozmowy osobiste będą możliwe po wcześniejszym umówieniu. 

 


