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Zarządzenie Nr 1/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. ppłk Stefana Skoczylasa w Rossoszu z dnia 01 września 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia procedur ochrony uczniów i pracowników placówki 

przed Covid-19  

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy   z   dnia   14   grudnia   2016   r.   Prawo   

oświatowe(t.j.Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 

14 marca1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) 

oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego ogłoszonych 12 sierpnia 2020 r. 

zarządzam, co następuje 

§ 1. 

W oparciu o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 

1 września 2020 r. ustalam ogólne zasady funkcjonowania szkoły w roku szkolnym 2020/2021: 

1. Wejście do szkoły 

1) Klasy I-III  korzystają z wejścia od ulicy Lubelskiej. 

2) Klasy IV-VI i VII - VIII korzystają z wejścia głównego od ulicy 

Topolowej. 

3) Uczniowie wchodząc do szkoły zobowiązani są do założenia maseczki 

i dezynfekcji rąk w przypadku klas IV-VIII. Uczniowie z klas I-III 

myją ręce mydłem w łazience. 

2. Szatnia 

1) Obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek. 

2) Po przebraniu się uczniowie niezwłocznie udają się do wyznaczonych 

dla klas sektorów. 

3) Przebywanie w szatni w czasie przerw (bez zgody nauczyciela 

dyżurującego) jest niedozwolone. 

3. Przerwy śródlekcyjne 

1) W szkole poszczególne klasy zajmują podczas przerw tylko 

przydzielony im sektor ( I – III – górny korytarz starej części szkoły 

podstawowej; IV – VI – górny korytarz nowej części szkoły; VII-VIII 

dolny korytarz nowej części szkoły).  

2) Uczeń po uzyskaniu zgody nauczyciela dyżurującego może zmienić 

sektor (np. w celu wyjścia do biblioteki, skonsultowania się z innym 

nauczycielem lub innych uzasadnionych przypadkach). 
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3) W miejscach, gdzie uczniowie z różnych sektorów mają ze sobą 

kontakt ( m.in. łazienki, biblioteka, korytarze i szatnia) zobowiązani są 

nosić maseczki. 

4) Każda klasa powinna oczekiwać na zajęcia w wyznaczonej strefie 

przed klasą, w której ma lekcje. 

5) Uczniowie  przebywający podczas przerw poza budynkiem szkoły 

zobowiązani są do zajmowania tylko wyznaczonego sektora ( I -III 

tereny przyszkolne przed głównym wejściem od strony ulicy 

Lubelskiej; klasy IV-VI tereny przyszkolne przed wejściem do szkoły 

od strony ulicy Topolowej; klasy VII-VIII tereny przyszkolne przy 

stołówce). 

6) Przerwy obiadowe: klasy I – III  godz. 10.35-10.50;  

klasy IV – VI godz. 11.35-11.50; 

klasy VII – VIII godz. 12.35-12.50. 

4. Stołówka 

1) Na obiad prowadzą uczniów nauczyciele uczący tę klasę. 

2) Po wejściu na stołówkę uczniowie zajmują wyznaczone miejsca. 

                  3) Posiłki podawane są do stolików przez pracowników stołówki. 

5. Zajęcia lekcyjne 

1) Podczas zajęć lekcyjnych uczeń korzysta tylko i wyłącznie z własnych 

przyborów szkolnych i pomocy dydaktycznych. 

2) Podczas zajęć ruchowych oraz lekcji wychowania fizycznego uczniowie 

powinni unikać bezpośredniego kontaktu. 

3) W trakcie lekcji uczniów nie obowiązują maseczki w klasie, w której 

przebywają.  

 

6. Korzystanie z obiektów sportowych 

1)  Hala sportowa może być wykorzystywana wyłącznie przez nauczycieli i 

uczniów w celu prowadzenia planowych zajęć wychowania fizycznego, zajęć 

ruchowych, uroczystości oraz dla innych potrzeb szkolnych. 

2)  Po skończonych zajęciach magazynek sprzętu sportowego oraz hala sportowa 

są zamknięte i niedostępne dla osób postronnych w tym osób biorących udział 

w zajęciach w ramach pracy Animatora Sportu Gminnego.  

3) Animator Sportu Gminnego oraz osoby korzystające z boiska Orlik, nie mogą 

korzystać z hali sportowej, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego oraz 

sprzętu znajdującego się w magazynku sportowym. 
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4)  W pokoju nauczycieli wychowania fizycznego znajdującym się w hali 

sportowej, mogą przebywać wyłącznie nauczyciele prowadzący zajęcia 

przewidziane w planie zajęć oraz pracownicy szkoły. 

5) Na potrzeby korzystania z Orlika, Animator Sportu Gminnego ma obowiązek 

zabezpieczyć sprzęt sportowy w taki sposób aby nie mieli z nim kontaktu 

uczniowie i pracownicy szkoły. Sprzęt o którym mowa powinien być 

wykorzystywany wyłącznie dla potrzeb działania Orlika. 

6) Dla potrzeb Animatora oraz osób korzystających z Orlika będą udostępniane 

sanitariaty,  oraz korytarz przyległy do hali sportowej. Podczas pracy Orlika 

obowiązuje bezwzględny zakaz przebywania w pokoju nauczycieli wychowania 

fizycznego, magazynku sportowym oraz w budynku szkoły. 

7)  Ze sprzętu sportowego znajdującego się w magazynku szkolnym mogą 

korzystać wyłącznie nauczyciele i uczniowie prowadzący zajęcia ruchowe.  

8)  Podczas przebywania uczniów w szatniach i sanitariatach przyległych do hali 

sportowej obowiązują takie same zasady higieniczno-sanitarne jak podczas 

przebywania w budynku szkolnym. 

7. Dyżury nauczycieli pełnione są według ustalonego grafiku ze szczególnym     

uwzględnieniem aktualnych wymogów sanitarnych. 

8. Toalety 

1) Uczniowie wychodzący z zajęć lekcyjnych do toalety, mają obowiązek 

założenia maseczki. 

2) Uczniowie powinni pamiętać o częstym myciu rąk. 

3) Uczniowie poszczególnych klas maja przydzielone odpowiednie toalety: 

Klasy I-III – toalety na korytarzu dolnym 

Klasy IV-VI – toalety na korytarzu górnym 

Klasy VII-VIII – toalety na korytarzu dolnym 

9. Konkursy i prezentacje prac uczniów będą zamieszczane wyłącznie na 

stronie internetowej szkoły. 

10. Rodzice i osoby postronne w szkole 

1) Wchodzący do szkoły, mają obowiązek założenia maseczki i dezynfekcji 

rąk. 

2) W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie osób postronnych na 

terenie szkoły. 

3) Rodzice przyprowadzający dzieci do szkoły żegnają się z nimi w szatni, nie 

wchodzą na teren szkoły, jeśli nie są umówieni z dyrektorem bądź 

nauczycielem. 

11. Oczekiwanie uczniów na odwożenie i środki bezpieczeństwa w autokarze.  
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1) Po zakończonych zajęciach (godz. 14.30 lub 15.30) uczniowie oczekujący 

na odwożenie, zajmują miejsca w wyznaczonych sektorach. 

Klasy I-III – szatnia lub plac zabaw 

Klasy IV-VI – biblioteka lub na dworze wyznaczona część po daszkiem w 

miejscu oczekiwania na odwożenie 

Klasy VII-VIII - na dworze wyznaczona część po daszkiem w miejscu 

oczekiwania na odwożenie 

2) Uczniowie kończący wcześniej lekcje oczekują do godz. 14.30 lub 15.30 w 

bibliotece szkolnej, gdzie mają zapewnioną opiekę pedagoga.  

3) Uczniowie powinni wykonywać polecenia nauczycieli dyżurujących. 

4) Przed wejściem do autokaru, wszyscy zobowiązani są do założenia 

maseczek. 

5) Po wejściu do autokaru uczniowie niezwłocznie zajmują miejsca. 

 

§ 2. 

Wprowadzam wymagane prawem szczegółowe procedury bezpieczeństwa, które stanowią 

załączniki 1-10 do zarządzenia.  

 

§ 3. 

Procedury, o których mowa w §1i 2 obowiązują uczniów, rodziców, opiekunów prawnych, 

nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi, a także interesantów Szkoły 

Podstawowej w Rossoszu. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Dyrektor szkoły 

Agnieszka Zgiet 

 

 


