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Zarządzenie nr 41/2019/2020 

 Dyrektora Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 
 im. Józefa Jaworskiego 

 w Aleksandrowie Łódzkim 
 z dnia 28.08.2020 r 

 
 
w sprawie: wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa i zasad postępowania w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. 
Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Dz.U.2020 poz. 1389, 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 zmieniające rozporządzenie  
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  
COVID – 19 (Dz. U.  2020 poz. 1394), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12.08.2020 
zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386) oraz Wytycznych MEN, MZ, GIS dla               
publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 01 września 2020 r. 

 
§ 1. 

 
Wprowadzam do stosowania: Procedury bezpieczeństwa i zasady postępowania obowiązujące 
w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 im. Józefa Jaworskiego w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. 

1. Procedura bezpiecznego pobytu ucznia w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3  
(zał. nr 1 do zarządzenia nr 1/2020/2021)  

2. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zakażeniem COVID-19 
(zał. nr 2 do zarządzenia 1/2020/2021) 

3. Procedura wydawania posiłków (zał. nr 3 do zarządzenia nr 1/2020/2021) 
 

§ 2. 
 

Tracą moc procedury i zasady wprowadzone Zarządzeniem nr 31/2019/2020 Dyrektora 
Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w dniu 21.05.2020 r. 

 
§ 3. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020 r. 
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                                                             Załącznik nr 1 do Zarządzenia 41/2019/2020 z 28.08.2020 r. 

PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W SPORTOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI DLA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH SZKÓŁ I PLACÓWEK 

 
Podstawy prawne: 
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 ze. zm.), 
• Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U.2019.1239 ze zm.), 
• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r.  zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 (Dz.U.2020.493 ze zm.) 

• Rozporządzenie 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.2020 poz. 1389).  

• Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  
od 1 września 2020 r.  

 

 

Procedura ma na celu:  
Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas zajęć organizowanych w Sportowej 
Szkole Podstawowej nr 3 w Aleksandrowie Łódzkim. 

Do przestrzegania procedury zobowiązani są:  
Wszyscy pracownicy szkoły, rodzice, uczniowie, osoby przyprowadzające dzieci do 

placówki.  
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ORGANIZACJA ZAJĘĆ W SZKOLE I PLACÓWCE 

INFORMACJE OGÓLNE 
 

§ Na terenie szkoły nie ma obowiązku zakrywania nosa i ust przez uczniów i pracowników. 

§ Rodzice zobowiązani są do podania aktualnych danych kontaktowych za pomocą, których 
dyrektor lub pracownik do tego wyznaczony będzie mógł szybko i skutecznie skontaktować 
się z nimi w sytuacji wykazywania przez ucznia objawów zakażenia COVID-19. 

§ W szkole znajduje się termometr bezdotykowy za pomocą, którego nauczyciel lub 
pielęgniarka może zweryfikować temperaturę ciała dziecka, którego stan sugeruje objawy 
zakażenia. Termometr jest dezynfekowany po każdym użyciu. 

§ Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 
oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, uczeń zostaje odizolowany  
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości  
od innych osób, i niezwłocznie zostają powiadomieni rodzice/opiekunowie o konieczności 
odebrania ucznia ze szkoły. 

§ Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 
bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 
nosa i ust. 

§ Sale lekcyjne, korytarze i inne pomieszczenia będą wietrzone co najmniej raz na godzinę,  
w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

§ Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach 
adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

§ Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie podczas przerw będą przebywać 
na świeżym powietrzu. 

§ W szkole będą prowadzone zajęcia pozalekcyjne zgodnie z planem organizacji pracy szkoły 
oraz zajęcia dodatkowe realizowane przez firmy zewnętrzne. 

§ Gabinet pielęgniarki szkolnej będzie czynny codziennie od poniedziałku do piątku  
w godzinach 8:00 – 15:00.  

§ Każda sala lekcyjna, sala gimnastyczna, szatnie oraz biblioteka i pokój nauczycielski, 
wyposażone są w środki do dezynfekcji rąk. 

§ Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej miejscowo 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 
medycznych.  
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§ Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek 
dezynfekowania dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych. Osoby wchodzące mają mieć 
zakryte usta i nos oraz nie przekraczają obowiązujących stref przebywania (korytarz przy 
portierni). 

§ W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 
uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, 
ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  
i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, 
klawiatur, włączników. Prace odnotowywane są w rejestrze codziennych prac 
porządkowych. 

§ Podczas przeprowadzania dezynfekcji, będą ściśle przestrzegane zalecenia producenta 
znajdujące się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

§ W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są instrukcje prawidłowego mycia 
rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

 

 
PRZYBYCIE UCZNIA DO SZKOŁY 

§ Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 
oddechowych oraz gdy jego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji  
w warunkach domowych lub w izolacji. 

§ Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 
objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 
opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 
dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

§ Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informację o obowiązku dezynfekowania 
rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły 
mają możliwość skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.  

§ Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 
zachowując zasady: 

o 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

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

o dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

o opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych  
z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli.  
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§ W szkole zostanie ograniczone przebywanie osób z zewnątrz, tylko bez objawów 
chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych do niezbędnego minimum (osoby 
obowiązuje te obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki 
jednorazowe lub dezynfekcja rąk w przypadku braku rękawiczek).  

§ Rodzice/opiekunowie oczekujący na dziecko proszeni są o pozostanie  
w korytarzu przy portierni. 

§ 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. 

§ Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

§ Uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z ustalonym planem zajęć. 

 
ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE 

§ Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej oraz w innych salach dydaktycznych, 
zgodnie z planem pracy świetlicy.  

§ Uczniowie korzystający z zajęć świetlicowych zobowiązani są do zapoznania się z nowymi 
zasadami bezpieczeństwa w czasie epidemii.  

§ Świetlica jest wietrzona nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w 
świetlicy. 

§ Przy sprzyjającej pogodzie zajęcia świetlicowe odbywać się będą na świeżym powietrzu na 
terenie szkoły.  

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

§ W bibliotece znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. 

§ W punkcie kontaktu czytelnika z bibliotekarzem: bibliotekarz przyjmuje książki w miejscu 
do tego przeznaczonym. 

§ Do księgozbioru ma dostęp wyłącznie bibliotekarz, który podaje czytelnikowi konkretne 
tytuły.  

§ Zwracane egzemplarze zostają wyłączone z możliwości wypożyczenia na okres 2 dni. 

§ Po tym okresie zwracane książki mogą być ponownie wypożyczone.   
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ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

§ Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą 
czyszczone lub dezynfekowane po każdych zajęciach. Przybory dezynfekuje nauczyciel, 
który z nich korzystał. 

§ W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub 
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

§ Podczas zajęć wychowania fizycznego, ćwiczenia i gry w których nie można zachować 
dystansu mogą zostać ograniczone lub zastąpione innymi formami aktywności fizycznej. 

§ Lekcje wychowania fizycznego/treningu ukierunkowanego kończą się 5 minut przed 
dzwonkiem (zgodnie z rozkładem zajęć lekcyjnych w szkole) w celu zachowania 
bezpiecznego dystansu podczas wymiany uczniów w szatniach sportowych. 
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                                            Załącznik nr 2 do Zarządzenia 41/2019/2020 z dnia 28.08.2020 r. 
 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM COVID-19 
 
Informacje dotyczące postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem można 
uzyskać dzwoniąc na infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia 800 190 590, aktualne wytyczne 
można również znaleźć na https://www.gov.pl/web/koronawirus/ 
Każda osoba w placówce może poprosić o zmierzenie temperatury. Pomiar temperatury 
wykonywany będzie w gabinecie pielęgniarki szkolnej. 

 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

§ Do pracy w placówce mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów 
wskazujących na chorobę zakaźną. Pracownicy zostali 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. 

§ W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 
objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy 
i odizolować od pracowników oraz podopiecznych. Następnie powiadomić stację sanitarno-
epidemiologiczną (42 714 03 30) i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń. 

§ Pracownika należy odizolować w przygotowanym pomieszczeniu wyposażonym w środki 
ochrony i płyn dezynfekujący. 

§ Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 
bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w szkole 
procedurami.  

§ Jeżeli wystąpi zagrożenie życia lub stan pracownika znacząco się pogorszy należy 
powiadomić służby medyczne (112 lub bezpośrednio szpital zakaźny – Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Zgierzu, tel. 42 714 45 00). 

§ W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się 
do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego * 

 

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach 
podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 
https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które 
miały kontakt z zakażonym. 
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§ Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji 
sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

§ Jeżeli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby zostanie odizolowane  
w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości 
od innych osób. 

§ Nauczyciel opiekujący się klasą lub pielęgniarka niezwłocznie powiadamia 
rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły. 

§ Rodzic po konsultacji z lekarzem i stwierdzeniem podejrzenia zakażenia COVID-19, 
niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora szkoły drogą meilową na adres: 
Piotr.Adamczewski@szkolasport.pl  

§ W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel opiekujący się klasą  
lub pielęgniarka w uzgodnieniu z rodzicem wzywa pogotowie ratunkowe. 

§ W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia ucznia nauczyciel opiekujący się klasą lub 
pielęgniarka w sytuacji, gdy nie ma możliwości skontaktowania się z żadnym z rodziców,  
w uzgodnieniu z dyrektorem, wzywa pogotowie ratunkowe. 

§ Z zaistniałej sytuacji nauczyciel lub pielęgniarka przygotowuje dla dyrektora notatkę 
służbową informującą o tym jaki uczeń manifestował niepokojące objawy, jakie to były 
objawy, informację czy został odebrany przez rodzica czy przez pogotowie oraz listę osób 
mających styczność z uczniem (uczniów i pracowników). 

§ Notatka taka zostaje przechowywana przez okres 21 dni, a po upływie tego terminu 
niszczona, chyba że dyrektor będzie zobowiązany do jej przechowywania dla innych służb. 

 
Zalecenia dla personelu sprzątającego 
 
Zaleca się personelowi sprzątającemu miejsca, gdzie przebywał pracownik zakażony 
koronawirusem zachować dodatkowe środki ostrożności: 

• założenie rękawiczek jednorazowych i jednorazowej maseczki na nos i usta, 
• umycie i dezynfekcje rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek i maseczki, 
• usunięcie maseczki i rękawiczek bezpośrednio do worka z odpadami. 
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                                                        Załącznik nr 3 do Zarządzenia 41/2019/2020 z dnia 28.08.2020 

PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW 

Cel procedury:  
Określenie zasad bezpiecznego wydawania posiłków w czasie obowiązywania ograniczeń 
wywołanych epidemią COVID-19 
 
Do przestrzegania procedury zobowiązani są: 
Wszyscy pracownicy kuchni oraz obsługi zaangażowani w proces wydawania  
i przygotowywania posiłków.  
 

Organizacja pracy kuchni i wydawania posiłków: 

§ Przy organizacji żywienia w szkole (stołówka szkolna, kuchnia, jadalnia i inne pomieszczenia 
przeznaczone na spożycie ciepłych posiłków) obok warunków higienicznych wymaganych 
przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 
wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników.  

§ Między stanowiskami pracy zachowana będzie odległość wynosząca min. 1,5 m. 

§ Zobowiązuje się pracowników do przestrzegania wysokiej higieny stanowisk pracy, 
opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także 
higieny osobistej. 

§ Korzystanie z posiłków odbywać się będzie jedynie w stołówce szkolnej, w której 
zapewniono prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne.  

§ Posiłki wydawane są zmianowo. Wprowadza się czyszczenie blatów stołów 
 i poręczy krzeseł po każdej grupie.  

§ Zmywanie wielorazowych naczyń i sztućców jedynie w zmywarce z dodatkiem detergentu,  
w temperaturze min. 60°C lub wyparzane. 

§ Dania i produkty spożywcze podawane są jedynie przez obsługę kuchni.  

§ Personel kuchenny i pracownicy administracji i obsługi zobowiązani są do ograniczania 
kontaktów z uczniami oraz nauczycielami do niezbędnego minimum. 

 
 


