
ZARZĄDZENIE nr 2/2021
Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze

z dnia  14 stycznia 2021 r.
w sprawie: „Wewnętrznej instrukcji bezpieczeństwa w celu zapobiegania i przeciwdziałania

COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązująca na terenie  Społecznej
Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze  obowiązującej

 od 18 stycznia 2021 r.”

Na podstawie: 
1. art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148,

z późn. z zm.);
2. art.  28  Ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie  zmieniające  Ministra  Edukacji  Narodowej  w sprawie  bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

4. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  czasowego  ograniczenia
funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b UPO)

5. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  w  sprawie  szczegółowych  rozwiązań  w
zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 (art.30b UPO)

6. rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  sierpnia  2020  r.  w  sprawie
czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410,
z późn. zm.);                                         

7. art.  6  i  art.  9  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE)  2016/679 z dnia
27  kwietnia  2016  r.  w sprawie  ochrony  osób  fizycznych  w związku  z przetwarzaniem
danych  osobowych  i w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,   str. 1);

8. wytyczne  epidemiczne  Głównego  Inspektora  Sanitarnego  z  dnia  11  stycznia  2021  r.
dla szkół podstawowych; zarządzam, co następuje:

§ 1

W związku  ze  zmieniającą  się  sytuacją  epidemiczną  w mieście  Zielona  Góra  w dniu  14
stycznia  2021 r.  w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa w placówce
Dyrektor  Społecznej  Szkoły  Podstawowej  nr  1  STO  wprowadza  w  życie  korektę  w
„Wewnętrznej  instrukcji  bezpieczeństwa  podczas  działalności  szkoły   w  sytuacji
funkcjonującego  stanu  epidemicznego  związanego  z  wirusem  Covid-19”,  która  stanowi
Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.



§ 2

1. Z zarządzeniem zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy Szkoły.      

2. Zarządzenie udostępnia się rodzicom wszystkich uczniów SSP 1 STO w funkcjonującym
stanie epidemicznym.

§ 3

 Traci moc Zarządzenie nr 18/2020 Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w
Zielonej Górze z dnia 27.11.2020r. 

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się sekretarzowi Szkoły.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021r.

                          Dyrektor SSP 1 STO
               Elżbieta Nowak



Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 2/2021

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO 
w Zielonej Górze

z dnia  14 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia korekty: „Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa podczas  działalności Społecznej

Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w sytuacji funkcjonującego  w kraju   stanu epidemicznego związanego z
chorobą zakaźną Covid-19”

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA
PODCZAS DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ SZKOŁY
PODSTAWOWEJ NR 1 STO W ZIELONEJ GÓRZE W
SYTUACJI FUNKCJONUJĄCEGO W KRAJU STANU

EPIDEMICZNEGO ZWIĄZANEGO Z CHOROBĄ ZAKAŹNĄ
COVID-19

§ 1

Wstęp

Mając na uwadze konieczność:

a) zapewnienia  właściwych  warunków  bezpiecznego  pobytu  w  placówce  w  sytuacji
obowiązującego stanu epidemicznego związanego  z wirusem Covid-19 wprowadza
się  do  odwołania  w  placówce  zasady,  obowiązki  obejmujące  wszystkie  strony
organizacji i realizacji procesu opiekuńczego,

b) ochrony  żywotnych  interesów  dzieci,  rodziców  i  pracowników  występujących
w  procesie  działalności  opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej  wykonywanych
w ważnych celach publicznych,

c) ochrony danych osobowych i  godności wszystkich osób fizycznych mogących być
narażeni na pozbawienie ich praw,

wprowadza  się  zestaw  wewnętrznych  norm  i  zasad  regulujących  kwestie  bezpiecznego
pobytu dziecka w placówce w trakcie zagrożenia epidemiologicznego związanego  z Covid-
19.

§ 2

Postanowienia ogólne

1. Do szkoły/placówki może przychodzić tylko:

a) uczeń/pracownik  zdrowy,  bez  objawów  wskazujących  na  infekcję  dróg
oddechowych,



b) uczeń/pracownik,  którego  domownicy  nie  przebywają  na  kwarantannie  lub  w
izolacji w warunkach domowych.

2. Uczeń może być przyprowadzany do szkoły/placówki i z niej odbierany przez opiekunów
bez objawów chorobowych wskazujących na infekcję dróg oddechowych.

3. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych
przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. Przez objawy o których mowa w pkt. 1 a) i pkt. 2) rozumie się:
a) podwyższoną temperaturę ciała,
b) ból głowy i mięśni,
c) ból gardła,
d) kaszel,
e) duszności i problemy z oddychaniem,
f) uczucie wyczerpania,
g) brak apetytu,
h) utrata węchu i smaku.

5. Rodzic  wysyłający  dziecko  do  szkoły  w  okresie  epidemii  wyraża  zgodę  na  pomiar
temperatury dziecku przed wejściem do szkoły oraz  w sytuacji wystąpienia u dziecka
objawów chorobowych. 

6. Należy ograniczyć na terenie szkoły/placówki przebywanie osób z zewnątrz, a jeśli ich
obecność jest niezbędna, zobowiązać do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i
ust, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

7. Przebywanie  osób  z  zewnątrz  na  terenie  szkoły/placówki  możliwe  jest  tylko
w wyznaczonych przez dyrektora miejscach. 

8.  Jeżeli  zajdzie  konieczność  wejścia  do  szkoły  osoby  z  zewnątrz,  należy  zachować
dodatkowe środki ostrożności i zalecenia reżimu sanitarnego:

• zachowanie 1,5 metrowego dystansu, 

• zakrycie nosa i ust, 

• obowiązkowa dezynfekcja rąk, 

• ograniczone przemieszczanie się po szkole, 

• ograniczony kontakt z pracownikami szkoły,

• zanotowanie godziny wejścia i wyjścia, z podaniem swoich danych kontaktowych w
rejestrze.

9. Obowiązuje całkowity zakaz  przebywania  na terenie  szkoły/placówki  osób z  zewnątrz
z objawami wskazującymi na infekcję dróg oddechowych, o których mowa w pkt. 4).

10. Rodzice i opiekunowie uczniów klas I – III przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze
szkoły nie mogą wchodzić do budynku.



11. Miejscem przekazania opieki nad dzieckiem jest wejście do szatni.

12. Rodzice  uczniów  klasy  I  mogą  przebywać  w przestrzeni  obok  sekretariatu  ze  swoim
dzieckiem z zachowaniem dystansu społecznego wobec innych rodziców i nauczycieli, co
najmniej 1,5 m. 

13. Jednorazowo w przestrzeni sekretariatu może przebywać 2 rodziców zabezpieczonych w
maseczki ochronne i zachowujących dystans co najmniej 1,5 m wobec siebie. 

14. Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły w okresie epidemicznym zobowiązany jest
złożyć oświadczenie,  którego wzór stanowi  Załącznik nr 2 do Zarządzenia,  w którym
m.in. wyraża zgodę na pomiary temperatury u swojego dziecka.

15. Przy  drzwiach  wejściowych  do  budynku  sprawowany  jest  dyżur  wyznaczonych  wg
harmonogramu pracowników placówki.

16. Ze względu na ryzyko zakażenia rekomendowany jest ograniczony kontakt nauczycieli i 
pracowników administracji i obsługi z rodzicami i opiekunami prawnymi. Zaleca się 
zdalne formy komunikacji, m.in. mailing, telefon, dziennik Vulcan, itp. Za pomocą 
zdalnych form komunikacji organizuje się również zebrania z rodzicami oraz spotkania w 
sprawach wychowawczych i dydaktycznych uczniów.

17. Wychowawcy  klasy  ustalają  sposoby  szybkiej  komunikacji  telefonicznej
z rodzicami/opiekunami uczniów.

§ 3

Organizacja nauki w szkole

1. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole
nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi
klasami. Rekomendowane jest przebywanie uczniów z klas na jednym poziomie.

2. Szkoła  w  okresie  zagrożenia  epidemicznego  do  jego  odwołania  funkcjonuje  od
poniedziałku do piątku w stałych godzinach swojej pracy, tj. od 7.00 do 16.30.

3. Szkoła  w  okresie  zagrożenia  epidemicznego  do  jego  odwołania  funkcjonuje
od poniedziałku do piątku w stałych godzinach swojej pracy tj. od 7.30 do 17.30.

4. W klasach I-III przerwy organizuje nauczyciel adekwatnie do potrzeb uczniów, jednak nie
rzadziej niż co 45 minut.

5. Lekcje trwają od 30 do 60 minut. Czas trwania lekcji reguluje nauczyciel w porozumieniu
z dyrektorem szkoły.

6. Jedna  grupa  uczniów  (klasa)  przebywa  w  wyznaczonej  i  stałej  sali.  Dopuszcza  się
przemieszczanie się po budynku szkoły- na zajęcia do Sali komputerowej, świetlicy.



7. Do  grupy  (klasy)  przyporządkowani  są  ci  sami,  stali  nauczyciele,  którzy  w  miarę
możliwości nie prowadzą zajęć stacjonarnych w innych klasach.

8. Z sali, w której przebywa grupa uczniów, usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie 
można skutecznie uprać lub zdezynfekować. Przybory sportowe wykorzystywane do zajęć
są dezynfekowane po każdej lekcji. 

9. Uczeń posiada 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. Uczeń nie powinien zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
11. Obowiązkiem nauczycieli   jest  wietrzenie   sali  co  najmniej  raz  na  godzinę,  w czasie

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć (harmonogram).

12. Przy  sprzyjającej  pogodzie,  uczniowie  powinni  opuszczać  budynek  szkoły  podczas
przerw, by można było skutecznie przewietrzyć sale lekcyjne.

13. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie
można zachować dystansu, należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych. 

14. Zaleca się, by podczas przerw w razie niesprzyjającej pogody, uczniowie pozostawali w
swoich salach lekcyjnych,  by ograniczyć  kontakt  dużej  grupy uczniów na korytarzach
szkolnych lub organizować te zajęcia rotacyjnie na terenie szatni.

15. O ile to możliwe, zaleca się organizowanie zajęć jak najczęściej na świeżym powietrzu na
terenie szkoły. 

16. Obowiązek zakrywania ust  i  nosa dotyczy  uczniów przebywających w przestrzeniach
wspólnych  szkoły  (szatnia,  korytarz,  toalety,  jadalnia),  nauczycieli  również  podczas
prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami. 

17. Podczas przerw uczniowie powinni zachować dystans co najmniej 1,5 m od siebie.
18. Pracownicy obsługi  i  administracji  szkoły  powinni  zachować  dystans  w kontaktach  z

nauczycielami i dziećmi, co najmniej 1,5 m.

19. Urządzenia na placu zabaw są codziennie dezynfekowane lub myte wodą z detergentem.

Organizacja  pracy  szkoły,  która  ogranicza  bezpośredni  kontakt  uczniów  ze  sobą  dotyczy
przede wszystkim przerw międzylekcyjnych, spożywania posiłków w stołówce szkolnej, oraz
pobytu  uczniów  w  sekretariacie  szkoły,  przebieralni  przed  lekcją  w-f.  Dotyczy  to  w
szczególności  zorganizowania  pracy  z  uwzględnieniem  zróżnicowania  godzinowego,
dodatkowe środki  ochrony  w postaci  płynów  do dezynfekcji  oraz  dodatkowych  dyżurów
nauczycieli.

§ 4

Obowiązki rodziców 
Przyprowadzanie/odbieranie dzieci ze szkoły

Rodzice/opiekunowie na terenie placówki



1. Do szkoły przyprowadzane są jedynie zdrowe dzieci.

2. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do
zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z
aktualnymi przepisami prawa. 

3. Przyprowadzenie dzieci do szkoły następuje w godzinach: 7.00-8:15.

4. Miejscem przekazania opieki nad dzieckiem jest wejście do szatni.

5. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do niewchodzenia na teren budynku szkoły. 

6. Rodzice/opiekunowie  odprowadzają  i  odbierają  dziecko  przy  wejściu  do  szatni.
Odbierając dziecko rodzice/opiekunowie mają obowiązek kontaktowania się ze świetlicą
przez telefon 

( 608229047, 608228894).

7. Rodzice/opiekunowie, którzy w uzasadnionym przypadku uzgodnionym ze szkołą,  wejdą
do budynku zobowiązani są do niewchodzenia do sal lekcyjnych, toalet oraz jadalni. Czas
pobytu należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

8. Dzieci są przyprowadzane/odbierane do/ze szkoły wyłącznie przez osoby zdrowe.

9. Rodzice są zobowiązani pozostawić dziecko w domu, jeżeli w rodzinie lub wśród osób,
z którymi dziecko miało kontakt, wykryto podejrzenie lub potwierdzono zachorowanie na
Covid-19 lub inną chorobę zakaźną.

10. Jeżeli w domu przebywa osoba:

a) w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przeprowadzać dziecka do szkoły. 

b) na kwarantannie rekomendowane jest zatrzymanie dziecka w domu.

11. Rodzice  zobowiązani  są  do  niezwłocznego  informowania  szkoły  o  potwierdzonych
dolegliwościach  chorobowych  dziecka  i  najbliższych  członków  rodziny  związanych
z chorobami  zakaźnymi  w  tym  szczególności  Covid-19,  a  przede  wszystkim  takich
decyzji  służb,  jak:  poddanie  członków  rodziny  nadzorowi  epidemiologicznemu,
kwarantannie.

12. W celu  ochrony danych  osobowych,  praw i  godności  dzieci,  rodziców i  innych  osób
fizycznych zgłoszenie dokonywane jest bezpośrednio Dyrektorowi szkoły, a w przypadku
braku kontaktu do sekretariatu placówki.

13. W czasie oczekiwania na:

a) zakończenie nadzoru epidemicznego,
b) zakończenie kwarantanny,
c) zakończenia leczenia i diagnostyki medycznej w tym oczekiwania na wynik

testu na Covid-19 
dziecko pozostaje pod opieką rodziców w miejscu zamieszkania. 

14. W przypadku wystąpienia  u ucznia  podczas  pobytu  w szkole objawów  chorobowych
wskazujących  na  infekcję  dróg  oddechowych  wymienionych  w  §  2  w  pkt.  4,
rodzice/opiekunowie są zobowiązani do natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły.



15. Na  terenie  placówki  rodzice/opiekunowie  są  zobowiązani  bezwzględnie  przestrzegać
poleceń dyrektora.

§ 5

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1.  Wszyscy  uczniowie  i  pracownicy  szkoły/placówki  zobowiązani  są  do  przestrzegania
najwyższych  standardów higienicznych tj. częstego mycia rąk, w szczególności po przyjściu
do szkoły/placówki, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z
toalety.

2.  Na  terenie  szkoły/placówki  obowiązują  ogólne  zasady  higieny,  tj.  ochrona  ust  i  nosa
podczas kaszlu i kichania, unikanie dotykania oczu, ust i nosa. 

3.  Szkoła  wyposażona  jest  w  środki  dezynfekujące  niezbędne  do  odkażania  pomocy
dydaktycznych i elementów stałych oraz środki do dezynfekcji rąk.

4. Szkoła wyposażona jest w bezdotykowy termometr. 

5.  Każda  osoba  dorosła  oraz  uczniowie wchodzący  z  zewnątrz  do  budynku  szkoły  mają
obowiązek zdezynfekować ręce płynem znajdującym się przy wejściu.

6. Nauczyciele oraz personel pomocniczy regularnie myją ręce wodą z mydłem i dezynfekują
je płynem na bazie spirytusu 60%.

7. Każda sala lekcyjna jest wyposażona w płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni.

8. Nauczyciel rozpoczynający lekcję dezynfekuje biurko i sprzęty, których używa.

9. Obowiązkiem nauczycieli  jest dopilnowanie,  by dzieci regularnie i starannie myły ręce,
szczególnie  po  przyjściu  do  szkoły,  przed  jedzeniem  i  po  powrocie  z  podwórka,  po
skorzystaniu z toalety.

10.  Pracownik  administracji codziennie  monitoruje  prace  porządkowe,  ze szczególnym
uwzględnieniem  utrzymywania  w  czystości  ciągów  komunikacyjnych,  dezynfekcji  toalet,
powierzchni  dotykowych  –  klamek  i  powierzchni  płaskich,  w tym  blatów  w  salach  i w
pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników światła.

11. Przeprowadzając dezynfekcje, 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  dzieci  nie  byty
narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

12.  W  pomieszczeniach  sanitarno-  higienicznych  wywiesza  się  plakaty  z  zasadami
prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.

§ 6

Gastronomia



1. Korzystając z dystrybutora wody, uczniowie używają jednorazowych kubków. 

2.  Posiłki  dostarcza  do  szkoły   firma  cateringowa,  posiłki  są   w  jednorazowych
pojemnikach/w pojemnikach zbiorczych.

3. Dzieci korzystają z jednorazowych sztućców i naczyń/wielorazowych sztućców i naczyń,
które są myte zgodnie z zaleceniami GIS.. Zużyte jednorazowe opakowania wyrzucane są do
odrębnego  worka  na  śmieci. Po  każdym  posiłku  następuje  czyszczenie  blatów  stołów  i
poręczy krzeseł. 

4. Posiłki spożywane są osobno- w każdej klasie.

§ 7

Obowiązki nauczycieli

1. Nauczyciel  pracuje  wg  ustalonego  przez  dyrektora  harmonogramu  realizując  zajęcia
dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w szkole. 

2. Realizacja podstawy programowej odbywa się w formie pracy stacjonarnej. 

3.  Podstawowa  forma  pracy  z   uczniami  w  budynku  szkoły  to  zajęcia  dydaktyczne,
opiekuńcze i wychowawcze. 

4.  Nauczyciel  dokumentuje  prowadzone  zajęcia  w  dzienniku  w  sposób  ustalony  przez
dyrektora szkoły. 
5.  Nauczyciel w trakcie wykonywania obowiązków służbowych powinien w szczególności:
 a) wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego
zostały wprowadzone oraz odnotować tę czynność w dokumentacji, 

b) usunąć z sali przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, 

c) zadbać o dezynfekcję sprzętu sportowego wykorzystywanego do zajęć, 

d) wietrzyć salę, w której odbywają się zajęcia po każdej lekcji podczas przerw, a w miarę
możliwości prowadzić zajęcia przy otwartych oknach, 

e)  zachęcać  uczniów  do  opuszczania  budynku  szkoły  podczas  przerw  przy  sprzyjającej
pogodzie,

f)  przypominać  uczniom,  by pozostali  w swojej  sali,  gdy nie  można  opuszczać  budynku
szkoły z powodu niesprzyjającej pogody, 

g) zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po
skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,

h) unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu.

6. Nauczyciel ma obowiązek zgłaszać dyrektorowi szkoły wszelkie możliwe zagrożenia dla
życia i zdrowia, w tym informacje o stanie niedyspozycji zdrowotnej: pracowników, uczniów,
rodziców/upoważnionych  przez  rodziców  opiekunów  i  osób  trzecich  przebywających  na
terenie szkoły, z zachowaniem szczególnych zasad ochrony danych osobowych. 



§ 8

Zasady korzystania z sali gimnastycznej, placu zabaw i boiska szkolnego

1. Po powrocie ze świeżego powietrza dzieci muszą dokładnie umyć ręce. 

2. Podczas zajęć wychowania fizycznego w sali gimnastycznej i na boisku mogą przebywać
dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans. 

3. Nauczyciel kl. I-III organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do
potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

5.  Jeżeli  pozwalają  na to  warunki  atmosferyczne  zaleca  się  korzystanie  przez  uczniów w
czasie przerw z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy
zachowaniu  zmianowości  grup  i  dystansu  między  nimi  (na  boisku  mogą  przebywać
jednocześnie dwie grupy zachowujące względem siebie odpowiedni dystans). 

6.  Można  zorganizować   wyjście  poza  teren  szkoły,  np.  spacerów  czy  wycieczek-  z
przestrzeganiem  aktualnych  przepisów  prawa  dotyczących  zachowania  w  przestrzeni
publicznej.

7. Zaleca się korzystanie przez dzieci i uczniów z przebywania na świeżym powietrzu (boisku
szkolnym). 

8.  Podczas  zajęć  można  korzystać  tylko  z  takich  pomocy,  sprzętów,  które  można
dezynfekować, umyć. 

9.  Wykorzystywane  do  zajęć  i  zabaw  przybory  sportowe,  zabawki  np.  piłki,  skakanki,
obręcze, klocki powinny być systematycznie dezynfekowane lub myte. 

10. Należy ograniczać aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

11. Zabrania się korzystania z boiska przez osoby trzecie. 

§ 9

Zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej

1. Świetlica szkolna zorganizowana jest w miarę możliwości w kilku salach lekcyjnych.
Nauczyciele  zobowiązani  są  do  organizacji  zajęć  świetlicowych  ograniczających
bezpośredni kontakt uczniów ze sobą.

2. Osoba odbierająca ucznia ze świetlicy nie może wchodzić do pomieszczenia, w którym
odbywają  się  zajęcia  świetlicowe.  Uczeń  odbierany  jest  zgodnie  z  Procedurą
przyprowadzania i odbierania ucznia ze szkoły.

3. W okresie epidemii główna drogą kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów
jest: telefon, e-mail, e-dziennik.

4.  Nauczyciel  świetlicy  w  przypadku  stwierdzenia  objawów  chorobowych  u  ucznia
wskazujących  na  infekcję  dróg  oddechowych  zobowiązany  jest  postępować  zgodnie
z Procedurą postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19.

5. Nauczyciele świetlicy w miarę możliwości pilnują, aby uczniowie unikali gromadzenia
się.



6. Sprzęty,  zabawki,  pomoce  dydaktyczne,  które  wykorzystywane  były  podczas  pobytu
uczniów  w  świetlicy  są  dezynfekowane  przez  wyznaczone  osoby  zgodnie
z obowiązującymi zasadami. 

7.  Sale,  w  których  odbywają  się  w  zajęcia  świetlicowe  wyposażone  są  w  środki
dezynfekcji  rąk.  Nauczyciele  zobowiązani  są  poinstruować  uczniów  o  konieczności
dezynfekcji rąk po przyjściu ze świeżego powietrza. Uczniowie dezynfekują ręce pod
nadzorem nauczyciela świetlicy.

8. Jeśli jest taka możliwość, zajęcia świetlicowe uczniom można organizować na terenie
szkoły na świeżym powietrzu.

9. Pracownicy świetlicy wietrzą sale, w których odbywają się zajęcia świetlicowe przed
przyjściem dzieci na zajęcia, a także co godzinę i w miarę potrzeb.

§ 10

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu

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

2.  W  szkole  wyznaczone  jest  izolatorium  (wyposażenie  w  środki  ochrony  i  płyn
dezynfekujący)  -  pomieszczenie,  w  którym  można  odizolować  osobę  w  przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych. 

3. Pracownik, który w czasie pracy zauważył u siebie objawy chorobowe typu: gorączka, 
uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, bóle głowy, bóle mięśni, utrata
węchu i / lub smaku, niezwłocznie informuje o tym dyrektora szkoły/ placówki, który 
podejmuje następujące działania:

a) kieruje pracownika, do wyznaczonego odizolowanego pomieszczenia (unikając kontaktu z 
innymi osobami),

b) zachowując bezpieczną odległość, przeprowadza wywiad z pracownikiem i zaleca kontakt z 
lekarzem celem weryfikacji stanu zdrowia,

c) do czasu ustalenia stanu zdrowia dyrektor odsuwa pracownika od pracy,

d) o wynikach badania, przeprowadzonego przez lekarza, pracownik niezwłocznie informuje 
dyrektora  szkoły/placówki. 

4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy bezzwłocznie poddać 
gruntownemu sprzątaniu. 

5. Każdy pracownik powinien poddać się pomiarowi temperatury ciała w razie uzasadnionej 
potrzeby.
6.  Dyrektor  lub  wyznaczony  przez  niego  pracownik  powiadamia:  organ  prowadzący  i
powiatową stację  sanitarno-epidemiologiczną  oraz  stosuje  się  do wydawanych  instrukcji  i
zaleceń. 

7.  Pracownik  z  podejrzeniem zakażeniem koronawirusem odjeżdża  ze  szkoły transportem
indywidualnym.



8.  Pracownik  oczekuje  na  transport  w  wyznaczonym  pomieszczeniu  lub  wydzielonym
obszarze,  w  którym  jest  możliwe  czasowe  odizolowanie  go  od  innych  osób.  Na  czas
oczekiwania na transport ma zapewnioną jednorazową maseczkę. 

9. Dyrektor lub wyznaczony przez niego pracownik ustala listę osób przebywających w tym
samym czasie w części/częściach szkoły, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie
i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na
stronie www.gov.pl/web/koronawirus oraz www.gis.gov.pl odnoszących się do osób, które
miały kontakt z zakażonym. 

10. W przypadku zaobserwowania u pracownika lub ucznia innych objawów chorobowych 
stosuje się  działania opisane w pkt. 1). 

11. Pracownicy z objawami choroby, o których mowa w §  2 pkt. 4 nie mogą przychodzić do 
pracy,  powinni pozostać w domu i powiadomić dyrektora o swojej nieobecności. Powinni 
skontaktować się telefonicznie z lekarzem i/lub stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem 
zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i 
poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem. 
12.  Dyrektor  szkoły  w  razie  nieobecności  w  pracy  nauczyciela  organizuje  za  niego
zastępstwo.  W  przypadku  braku  możliwości  zorganizowania  zastępstwa  za  nieobecnych
nauczycieli istnieje możliwość zawieszenia zajęć w szkole po uzgodnieniu tego z Organem
Prowadzącym oraz/lub Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną. 

§ 11

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia

1.  W  przypadku  wystąpienia  u  ucznia  podczas  zajęć  objawów  sugerujących  zakażenie
koronawirusem,  należy  niezwłocznie  odsunąć  go  od  zajęć  i  powiadomić  telefonicznie
rodziców/opiekunów  o  podejrzeniu  choroby,  a  w  razie  konieczności  służby  ratownicze,
powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną oraz organ prowadzący placówkę.
Fakt  niedyspozycji  zdrowotnej  dziecka  zgłasza  nauczyciel  Dyrektorowi  szkoły,  uzupełnia
dokument (załącznik nr 3). Dyrektor  wydaje decyzję w sprawie umieszczenia dziecka w
izolatorium pod opieką znanego dziecku opiekuna.

2. Rodziców ucznia o złym stanie zdrowia ucznia powiadamia wychowawca lub sekretariat
szkoły. 

3.  Uczeń  musi  być  niezwłocznie  odesłany  ze  szkoły  transportem  indywidualnym
zapewnionym przez rodziców. 

4. Uczeń oczekuje na transport w wyznaczonym pomieszczeniu lub wydzielonym obszarze, w
którym jest możliwe czasowe odizolowanie go poprzez zapewnienie dystansu od innych co 
najmniej 2m. Na czas oczekiwania uczeń ma zapewnioną stałą opiekę osoby dorosłej z 
zachowaniem środków ostrożności, w tym właściwej odległości. Izolatorium jest wyposażone
w środki ochrony osobistej oraz środki do dezynfekcji. 

5. Na czas oczekiwania na transport uczeń ma zapewnioną jednorazową maseczkę. 



6.  Dyrektor  w  momencie  stwierdzenia  zagrożenia  epidemiologicznego  u  pracownika,
zleceniobiorcy lub dostawcy usług:

a) przeprowadza  wewnętrzne  postepowanie  wyjaśniające,  identyfikując  możliwy  krąg
możliwych zakażeń,

b) informuje niezwłocznie organy sanitarno-epidemiologiczne,
c) informuje  niezwłocznie  pracowników,  zleceniobiorców  i  dostawców  usług  o

stwierdzonym  zagrożeniu  informując  o  fakcie  zgłoszenia  sprawy  do  organów
sanitarno-epidemiologicznym,

7. Po powzięciu informacji, że dziecko uczęszczające do szkoły lub członek jego najbliższej
rodziny  zostali:  objęcie  nadzorem  epidemiologicznym,  poddani  kwarantannie,  poddani
procesowi  diagnostyki  medycznej  czy  leczenia  zawiesza  w  obowiązkach  pracowników
mających  kontakt  z  dzieckiem  i  wydaje  inne  zalecenia  wydane  przez  organy  sanitarno-
epidemiologiczne w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę. 
8.  W  celu  ochrony  danych  osobowych,  praw  publicznych  i  godności  osób  w  stosunku
do  których  może  być  podejrzenie  lub  potwierdzenie  zachorowania  na  Covid-19  lub  inną
chorobę  zakaźną  Dyrektor  placówki  anonimizuje  dane  osobowe  z  wyjątkiem  realizacji
obowiązku prawnego przekazania informacji właściwym organom państwowym,  o którym
mowa jest w art. 6 i art. 9 RODO.

§ 12

Stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej

1. Pracownicy przejmujący opiekę nad uczniem od rodziców/upoważnionych  opiekunów
czy przekazujący ucznia  po zajęciach  rodzicom/opiekunom zobowiązani  są  zachować
dystans min. 1,5 m.

2. Nauczyciele prowadzący zajęcia dydaktyczne z uczniami zobowiązani są do zakrywania
ust  i  nosa  (maseczki/przyłbice),  środki  ochrony  osobistej  dla  pracowników  szkoły
zapewnia pracodawca.

3. Pracownik sprawujący indywidualną opiekę nad uczniem przebywającym w izolatorium
zobowiązany  jest  do  zabezpieczenia  się  w  dostępne  w  placówce  środki  ochrony
indywidualnej: maseczkę/przyłbicę i rękawiczki. 

§ 13

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie

1. Definicja KONTAKTU obejmuje:

a) każdego  pracownika  szkoły/placówki/rodzica/opiekuna  prawnego  ucznia
pozostającego  w  bezpośrednim  kontakcie  z  osobą  chorą  lub  w  kontakcie  w
odległości mniej niż 2 metry przez ponad 15 minut,

b) rozmowę z osobą zakażoną twarzą w twarz przez dłuższy czas,

c) każdą osobę mieszkającą w tym samym gospodarstwie domowym, co osoba chora.

2. Osób z kontaktu NIE uważa się za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:



a) pozostanie  w  domu  przez  10  dni  od  ostatniego  kontaktu  z  osobą  chorą  i
prowadzenie  samoobserwacji  -  codzienny  pomiar  temperatury  i  świadome
zwracanie uwagi na swój stan zdrowia,

b)  poddanie  się  monitoringowi  pracownika  stacji  sanitarno-epidemiologicznej  w
szczególności  udostępnienie numeru telefonu w celu umożliwienia codziennego
kontaktu i  przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia,

c) jeżeli  w  ciągu  10  dni  samoobserwacji  zauważone  zostaną  objawy  (gorączka,
kaszel, duszność, problemy z oddychaniem) - należy bezzwłocznie, telefonicznie
powiadomić stację sanitarno - epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do
oddziału  zakaźnego  lub  oddziału  obserwacyjno  -  zakaźnego,  gdzie  określony
zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

3. Pozostali  pracownicy  szkoły/placówki  nie  są  zobowiązani  do  podejmowania
szczególnych środków ostrożności. Jeśli wystąpią niepokojące objawy, poddani zostaną
kwalifikacji w zależności od rodzaju tych objawów przez służby sanitarne.

4. Decyzja,  do  jakiej  grupy  kontaktu  należą  pracownicy,  powinna  zostać  podjęta  we
współpracy ze służbami sanitarnymi.

§ 14

Potwierdzenie zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły

1. Dyrektor  informuje  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  o  zaistniałej
sytuacji  i  w porozumieniu z organem prowadzącym,  po uzyskaniu pozytywnej  opinii
sanepidu,  podejmuje  stosowną  decyzję  o  zamknięciu  placówki/  zmianie  modelu
kształcenia lub innych środkach prewencyjnych.

2. Dyrektor  szkoły   o  potwierdzeniu  zakażenia  u  pracownika/ucznia  informuje  organ
prowadzący i kuratora oświaty.  

3.  W przypadku potwierdzenia zakażenia SARS-CoV-2 dyrektor szkoły zobowiązany jest
do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przy
ustalaniu,  czy  należy  wdrożyć  dodatkowe  procedury  biorąc  pod  uwagę  zaistniały
przypadek.

4. Jeśli zalecenia sanepidu przekazane są za pomocą środków komunikacji elektronicznej
lub za pomocą innych środków łączności należy sporządzić notatkę lub protokół.

5. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części
pomieszczenia lub jego całości, w którym przebywała osoba.

6. W  przypadku  wystąpienia  zakażenia  u  dyrektora  szkoły,  obowiązki  przejmuje
upoważniona  przez  dyrektora  osoba.  W przypadku  wystąpienia  zakażenia  również  u
wyznaczonej  osoby,  organ  prowadzący  wyznacza  pracownika  pełniącego  obowiązki
dyrektora. 

7. W  sytuacjach  nieuwzględnionych  przez  procedury  dyrektor  szkoły  podejmuje
indywidualne decyzje.



Dyrektor szkoły
Elżbieta Nowak

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 2/2021

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO
w Zielonej Górze

z dnia 14 stycznia 2021 r.
w sprawie wprowadzenia korekty: „Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa podczas  działalności Społecznej

Szkoły Podstawowej Nr 1 STO w sytuacji funkcjonującego  w kraju   stanu epidemicznego związanego z
chorobą zakaźną Covid-19”

Oświadczenie

Oświadczam, że przyprowadzając moje dziecko ……………………………………   do klasy

………. Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze

1. zapoznałam/łem się z procedurami przyjętymi przez placówkę oświatową, do której uczęszcza
moje  dziecko,  sporządzonymi   w  oparciu  o  Wytyczne  przeciwepidemiczne  Głównego
Inspektora  Sanitarnego   z  dnia  11  stycznia  2021r.  dla  szkół  podstawowych  wydane  na
podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz.U.  z  2019r.  poz.59  oraz  2020r.  poz.322,377,567)  i  nie  wnoszę  zastrzeżeń  do  tych
procedur  oraz  przyjmuję  je  do  wiadomości  i  zobowiązuję  się  do  ich  bezwzględnego
przestrzegania.

2. zobowiązuję  się  do  przestrzegania  wytycznych  Głównego  Inspektora  Sanitarnego również
poza  placówką  oświatową  oraz  do  przygotowania  mojego  dziecka  na  zmienione  warunki



funkcjonowania placówki oświatowej , w związku z epidemią COVID-19, takich jak np. brak
zabawek, droga do szkoły w maseczce, panie w maseczkach i przyłbicach odbierające dziecko
od  rodzica,  konieczność  częstego  mycia  rąk,  konieczność  zachowywania  większych
odległości od innych osób;

3. żaden z domowników  nie jest obecnie objęty nadzorem epidemiologicznym (kwarantanną), 
a  w  razie  objęcia  nadzorem  któregoś  z  domowników  niezwłocznie  poinformuję  o  tym
dyrektora  Społecznej  Szkoły  Podstawowej  nr  1  STO  w  Zielonej  Górze  i  nie  będę
przyprowadzał dziecka do placówki;

4. obecnie nie występują u  żadnego z domowników objawy  infekcji;         
                (gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe)

5. w  sytuacji  wystąpienia  objawów  chorobowych  wyrażam  zgodę  na  wykonanie  pomiaru
temperatury u mojego dziecka ………………………………………………………….  przez
wskazanego przez dyrektora pracownika;

6. zobowiązuję  się  do  odbierania  telefonu  ze  Społecznej  Szkoły  Podstawowej  nr  1  STO  i
odebrania natychmiastowego mojego dziecka w przypadku informacji o takiej konieczności;

7. oświadczam,  że z uwagi na charakter epidemii  COVID-19 jestem świadoma/świadomy,  że
niezależnie od przygotowania  i  funkcjonowania na terenie placówki oświatowej,  do której
uczęszcza  moje  dziecko,  procedur  przygotowanych  w  oparciu  o  wytyczne  Głównego
Inspektora Sanitarnego, występuje ryzyko zarażenia dziecka wirusem, nie będziemy zgłaszać
jakichkolwiek  roszczeń  dotyczących  ewentualnego  zachorowania  dziecka  czy  członków
naszej  rodziny  na  COVID-19,  które  mogłoby  być  związane  z  pobytem  dziecka  w  tej
placówce.

8. Jestem świadoma/y, iż podanie nieprawdziwych informacji naraża na kwarantannę wszystkich
uczestników zajęć w szkole wraz z opiekunami i dyrekcją, jak również ich rodzinami.

9. Odpowiedzialność za podjętą przeze mnie decyzję związaną z przyprowadzeniem dziecka do
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze, dowożeniem go do wskazanej
wyżej placówki jest po mojej stronie.

 Imię i nazwisko dziecka……………………………………………………………………………………………………..….

numery telefonu do kontaktu…………………………………………………………………………………………………….

e-mail do kontaktu………………………………………………………………………………………………………………..

 Imię  i  nazwisko  rodzica  /  opiekuna  prawnego    (podpis)           …….

……………………………………………………………..

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 2/2021

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 STO
w Zielonej Górze z dnia 14 stycznia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia korekty: „Wewnętrznej procedury bezpieczeństwa podczas  działalności Społecznej Szkoły
Podstawowej Nr 1 STO w sytuacji funkcjonującego  w kraju   stanu epidemicznego związanego z chorobą zakaźną Covid-

19”

KARTA INFORMACYJNA O STANIE ZDROWIA DZIECKA w związku z Covid – 19

Imię i nazwisko dziecka

Data i godzina 
zauważenia niepokojących objawów

Opis zauważonych objawów



Imię i nazwisko poinformowanego 
rodzica/rodziców

Godzina poinformowania rodziców

Czytelny podpis osoby informującej
rodziców

Pomiary temperatury
Lp. Godzina Wysokość Temperatury
1.
2.
3.
4.
5.

Godzina odbioru dziecka przez rodzica/opiekuna :     ...............................................

W  związku  z  zaobserwowanymi  u  dziecka  objawami  chorobowymi  i  wprowadzonym  reżimem
sanitarnym z dn. 18 stycznia 2021 r. w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 STO w Zielonej Górze
informujemy, iż Rodzice dziecka są zobowiązani do:

o kontaktu z lekarzem w celu dalszej diagnozy dziecka;

o pozostawienia dziecka w domu, zgodnie z zaleceniami lekarskimi, jak powyżej;

o okazania oświadczenia/zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania

dziecka do szkoły
o w  przypadku  zdiagnozowania  u  dziecka  Covid-19  Rodzic  jest  zobowiązany  do

natychmiastowego  poinformowania  o  tym  fakcie  dyrektora  SSP  1  STO  na  nr  telefonu
509 661 051, 068 321 29 60 oraz służby sanitarne. 

a.  Stacja sanitarno-epidemiologiczna – 507 055 962.
b. Służby medyczne – 68 329 64 78, 68 329 64 81 lub alarmowy 112, 999.

............................................................................
(data i podpis rodzica)
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