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Zarządzenie nr ZSS/4/2020 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie sposobu realizacji zadań szkoły w czasie epidemii. 

 

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

 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Salezjańskich w Poznaniu zwanego 

dalej „szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. 

§ 2. 

Zadania administracyjne szkoły 

1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej i rady rodziców 

należy kierować do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres szkola-

poznan@salezjanie.pl, kontaktować się  telefonicznie lub bezpośrednio po uprzednim 

telefonicznym uzgodnieniu sprawy i czasu załatwienia jej w szkole. 

2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej lub telefonicznie, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego 

ustalenia terminu spotkania. 

 

§ 3. 

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej 

1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby 

wskazującej na infekcję dróg oddechowych. 

2. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice  

i opiekunowie uczniów oraz inne osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione  

w sekretariacie szkoły.  

3. Na terenie szkoły dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo 

Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów 
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zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wytyczne 

sanitarne dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii. 

4. W czasie zajęć szkolnych pracownicy obsługi wietrzą oraz dezynfekują ciągi komunikacyjne  

i toalety. 

5. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele odpowiedzialni są za wietrzenie sal 

lekcyjnych. 

6. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły 

sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi. 

7. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk. 

8. W każdej sali zajęć klas I-III PSSP oraz na korytarzach szkolnych znajduje się płyn do 

dezynfekowania rąk. 

9. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest 

izolowany w specjalnym pomieszczeniu, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów 

prawnych. 

10.  Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce; 

zalecane jest też noszenie przez nią maseczki zasłaniającej usta. 

11.  W wyjątkowej sytuacji, na teren szkoły może wejść tylko jeden opiekun ucznia  

i przebywać wyłącznie w holu dolnym szkoły.  

12.  W pomieszczeniach należących do strefy ucznia (część dydaktyczna budynku) poza 

uczniami mogą przebywać wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby 

wykonujące zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych 

przepisów. 

13.  Uczniowie i nauczyciele przebywający w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania 

ust i nosa, choć podczas przerw międzylekcyjnych jest to zalecane. 

14.  Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych, oprócz przerwy obiadowej, przebywają 

w wyznaczonej części korytarza lub na powietrzu. 

15.   Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie 

do rodzaju prowadzonych zajęć. 

16.  Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia 

związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są w grupach 

uczniów przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych 

obowiązujących w strefie ucznia. 
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17.  Odbiór dzieci klas I-III PSSP: rodzic/osoba upoważniona do odbioru dziecka w dyżurce 

szkolnej wywołuje dziecko ze świetlicy, oczekując na nie poza budynkiem szkolnym lub  

w dolnym holu budynku szkolnego. 

§ 4. 

Strefa żywienia i stołówka 

1. Pracownicy strefy żywienia nie mogą przebywać w strefie ucznia. 

2. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do 

zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, a także podwyższone 

standardy obróbki produktów żywnościowych, dezynfekcji opakowań produktów i higieny 

stanowisk pracy, za co odpowiada firma prowadząca kuchnię. 

3. Stołówka należy do strefy żywienia, a miejsca spożywania posiłków wyznaczone są  

z zachowanie dystansu społecznego 1,5 m. 

4. W stołówce mogą przebywać wyłącznie pracownicy stołówki, nauczyciele oraz uczniowie 

korzystający z posiłków. 

5. Przed wejściem do stołówki uczniowie powinni myć/dezynfekować ręce. 

 

§ 5. 
Postanowienia końcowe 

 
1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest 

dopuszczony do pracy.  

2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura 

działania zgodnie z wytycznymi. 

3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły 

zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 

stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020r. 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/

