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Zarządzenie nr 1/ 2021/2022  

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golach z dnia 30 września 2021 r. 

w sprawie zasad funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Golach  

w roku szkolnym 2020/2021  

  

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

2021 r. poz.1082), w związku z wytycznym Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia  

i Głównego Inspektora Sanitarnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych na rok 

szkolny 2020/2021 – oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora 

Sanitarnego  z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucjami opieki nad dziećmi 

w wieku do lat 3, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Zarządzenie określa  zasady funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Marii 

Konopnickiej w Golach zwanego dalej „Zespołem” w roku szkolnym 2021/2022 na podstawie 

wytycznych Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego 

dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny oraz na podstawie 

wytycznych MENiS 

§ 2 

Zadania administracyjne Zespołu  

1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora Zespołu i rady pedagogicznej,  należy  

kierować w formie elektronicznej na adres: sekretariatgole@interia.pl lub poprzez dziennik 

elektroniczny lub kontaktować się telefonicznie dzwoniąc pod numer 48 856 09 02 i uzgodnić 

termin i warunki wejścia do sekretariatu lub szkoły. 

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

elektronicznej szkolagole@interia.pl lub  dziennika elektronicznego  lub stacjonarnie po 

wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 

 3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie we wtorki w godz. od 14.00  - 15.00 lub też zgłaszane bezpośrednio po 

wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu spotkania. 

 

§ 3  

Zasady ogólne 

 

1. Przy wejściu do budynku szkoły i przedszkola  zamieszcza się informację o obowiązku 

dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego. Wszystkim umożliwia 

się skorzystanie z płynu do dezynfekcji rąk. 

mailto:sekretariatgole@interia.pl
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2. Przy wejściu głównym budynku szkoły i przedszkola  umieszcza się numer do kontaktu  

z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 

999, 112. 

3. Rodzice zaopatrują uczniów szkoły w maseczki do zastosowania w przestrzeni wspólnej 

szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu. 

4. Ogranicza się, do niezbędnego minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko za 

zgodą dyrektora lub uprawnionego pracownika - osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej). Są one zobowiązane do zastosowania środków ochronnych (maseczki), 

zachowania dystansu od innych osób (min. 1,5 m) oraz przebywania  

w wyznaczonych obszarach szkoły.  

5. Do szybkiej komunikacji z opiekunami dziecka wykorzystywany jest numer telefonu 

podany przez rodzica/opiekuna, o który wychowawcy klas/grup proszą rodziców 

niezwłocznie po rozpoczęciu roku szkolnego. 

6. W uzasadnionych przypadkach uzyskuje się zgodę rodziców dziecka na pomiar 

temperatury ciała dziecka. 

7. W Zespole używa się termometru bezdotykowego, który jest dezynfekowany  po użyciu  

w danej grupie.  

8. Pracownicy administracji oraz obsługi  ograniczają do minimum kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. W przestrzeni wspólnej stosuje się maski ochronne. 

9. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywają się po zakończeniu zajęć 

obowiązkowych szkoły.  

10. Zajęcia pozaszkolne organizuje się   w małych grupach lub w oddziałach klasowych, 

 z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych. Przed 

rozpoczęciem i po zakończeniu tych zajęć –   prowadzi się mycie i dezynfekcja powierzchni 

dotykowych oraz dokładnie wietrzy sale. 

11. Udostępniania się urządzenie dystrybuujące wodę  do picia w budynku szkoły  pod 

nadzorem nauczycieli.  

12. Funkcjonowania w szkole lub przedszkolu dzieci z chorobami przewlekłymi ustala się  

w porozumieniu z ich rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 

§ 4 

Procedury przyprowadzania uczniów do szkoły 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie 

został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek 

kwarantanny lub izolacji domowej. 

3. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający dziecko do szkoły dzwonią domofonem  

i oczekują na pracownika, który umożliwi dziecku wejście do szkoły 

4. Rodzice/opiekunowie odbierający dziecko ze szkoły dzwonią domofonem i oczekują na 

dziecko przed wejściem zachowując dystans co najmniej 1,5 m. od innych osób. 
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5. Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły. 

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą  wejść do budynku szkoły tylko  

w wyjątkowych sytuacjach - za zgodą dyrektora lub upoważnionego przez niego 

pracownika z zachowaniem zasad: 

a) 1 opiekun z dzieckiem 

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

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

7. Rodzice/opiekunowie wchodzący do szkoły  przestrzegają  zasad związanych  

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosują środki ochronne w postaci 

maseczek oraz dezynfekują ręce lub używają rękawiczek jednorazowych 

 

§ 5 

 

Procedury przyprowadzania/odbierania dzieci z przedszkola 

 

1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Dzieci do przedszkola są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe. Jeżeli w 

domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać 

dziecka do przedszkola. 

3. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola 

zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników przedszkola jak i innych 

dzieci i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m. 

4. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej przedszkola 

(szatnie, korytarze), z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi  w odstępie 

od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m 

5. Ogranicza się liczbę rodziców mogących przebywać w jednym czasie  

w przestrzeniach wspólnych, tj. szatnia na dole – 4 osoby, korytarz dolny – 2 osoby, 

szatnia na piętrze – 6 osób. 

6. Pracownik wyznaczony przez dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego monitoruje 

liczbę osób z zewnątrz przebywających w przestrzeniach wspólnych i w razie 

konieczności czasowo ogranicza wejście rodziców/opiekunów do budynku.  

7. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/dobierający dziecko z przedszkola 

rygorystycznie przestrzegają wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa 

maseczką chirurgiczną lub inną co najmniej dwuwarstwową,  rękawiczki jednorazowe 

lub dezynfekcja rąk). 

8. Wyznaczony przez dyrektora pracownik Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ma 

obowiązek przypominać rodzicom/opiekunom o zachowaniu obowiązujących środków 

ostrożności.  

9. Rodzice nadzorują/pomagają dziecku przebrać się w szatni oraz odprowadzają je do 

właściwej sali przedszkolnej.  

10. Rodzice nie mogą wchodzić do sal przeznaczonych dla dzieci. 

11. Rodzice bez zbędnej zwłoki opuszczają budynek przedszkola. 
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§ 6 

 

Procedura postępowania na wypadek pojawienia się objawów chorobowych  

u dziecka przebywającego w Zespole 

1. W przypadku zaobserwowania u dziecka gorączki, kaszlu, duszności nauczyciel 

telefonicznie wzywa wyznaczonego nauczyciela. 

2. Wezwany nauczyciel wyposażony w środki ochrony osobistej natychmiast odizolowuje 

dziecko w przeznaczonej do tego sali (pomieszczenie biurowe na piętrze). 

3. Dziecko pozostaje w pomieszczeniu izolującym pod opieką nauczyciela. 

4. Nauczyciel pozostający z grupą dzieci wzywa rodziców odizolowanego dziecka 

dzwoniąc pod wskazany przez rodziców   numer telefonu do nagłego kontaktu oraz 

telefonicznie informuje o zdarzeniu dyrektora.. 

5. Rodzic oczekuje na dziecko w przestrzeni wspólnej budynku (korytarz). 

6. Pracownik przebywający z dzieckiem  przekazuje rodzicowi dziecko. 

7. Rodzic korzysta wraz z dzieckiem z szatni i bezzwłocznie opuszcza budynek 

przedszkola. 

8. Rodzic informuje telefonicznie sekretariat przedszkola o dalszym stanie zdrowia 

dziecka.  

9. W przypadku braku informacji wychowawca lub inny upoważniony pracownik 

telefonicznie stara się uzyskać informacje od rodzica na temat  dalszego stanu zdrowia 

dziecka.  

10. Nauczyciel przebywający z pozostałymi dziećmi informuje ich rodziców  

o zaistniałym zdarzeniu z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

§ 7 

 

Procedura postępowania na wypadek pojawienia się objawów chorobowych  

u dziecka przebywającego w Zespole 

1. W przypadku zaobserwowania u ucznia gorączki, kaszlu, duszności nauczyciel 

telefonicznie wzywa do pomocy wyznaczonego nauczyciela. 

2. Wezwany nauczyciel wyposażony w środki ochrony osobistej natychmiast odizolowuje 

dziecko w przeznaczonej do tego sali (pomieszczenie biurowe na piętrze – w przypadku 

przedszkola, pomieszczenie socjalne – w przypadku szkoły). 

3. Dziecko pozostaje w pomieszczeniu izolującym pod opieką nauczyciela. 

4. Nauczyciel pozostający z grupą dzieci wzywa rodziców odizolowanego dziecka 

dzwoniąc pod wskazany przez rodziców   numer telefonu do nagłego kontaktu oraz 

telefonicznie informuje o zdarzeniu dyrektora. 

5. Rodzic/opiekun oczekuje na dziecko w przestrzeni wspólnej budynku (korytarz). 

6. Pracownik przebywający z dzieckiem  przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi  

7. Rodzic/opiekun korzysta wraz z dzieckiem z szatni i bezzwłocznie opuszcza budynek 

przedszkola/szkoły 

8. Rodzic informuje telefonicznie sekretariat Zespołu o dalszym stanie zdrowia dziecka.  

9. W przypadku braku informacji wychowawca lub inny upoważniony pracownik 

telefonicznie stara się uzyskać informacje od rodzica na temat  dalszego stanu zdrowia 

dziecka.  
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10. Nauczyciel przebywający z pozostałymi dziećmi informuje ich rodziców  

o zaistniałym zdarzeniu z zachowaniem przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

§ 8 

Organizacja nauki i pobytu uczniów  w szkole 

1. Nauczyciele dyżurujący czuwają by w szatniach przebywała określona liczba uczniów oraz 

by zachowany był  dystans między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie 

w miejscach wspólnych. 

2. Uczniowie rozpoczynają lekcje zgodnie z obowiązującym planem. 

3. Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali, za wyjątkiem lekcji 

informatyki, które odbywają się w sali nr 1 

4. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele zachowuje się 

odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m.  

a powierzchnię dotykową biurka dezynfekuje się przed rozpoczęciem zajęć. 

5. Bezwzględnie obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas 

kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 

6. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować usuwa się  lub uniemożliwia się do nich dostęp. 

7. 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 mogą 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 

zostawiać w szkole po skończonych lekcjach. 

8. Uczniowie jak najczęściej korzystają  z ogrodu szkolnego i terenów  szkoły. 

9. Wyjścia  w miejsca otwarte, np. park, las, tereny zielone organizuje się z zachowaniem 

dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej. 

10. Nie organizuje się wyjść grupowych i wycieczek do zamkniętych przestrzeni  

z infrastrukturą, która uniemożliwia zachowanie dystansu społecznego.  

11. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, rezygnuje się  z ćwiczeń i gier kontaktowych.  

12. Uczniowie nie przynoszą  do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym w szczególności  

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach  nauczyciele dopilnowują, aby dzieci nie 

udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka  zobowiązani są do 

regularnego czyszczenie zabawki, rzeczy.  

§ 9 

 

Organizacja pobytu dzieci w przedszkolu 

1. W sali, w której przebywa grupa należy usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie 

można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są 
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przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) dokładnie czyści się je lub 

dezynfekuje. 

2. Dziecko nie może przynosić do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w 

szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach opiekunowie 

zapewniają, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym  rodzice / opiekunowie 

dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję zabawki. 

3. Sale przedszkolne wietrzy się co najmniej raz na godzinę. 

4. Podczas przygotowania do wyjścia z dziećmi  na zewnątrz unika się nadmiernego  

gromadzenia się dzieci w szatani.  

5. Opiekunowie  zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

przedszkola, wynoszący min. 1,5 m. 

6. Personel kuchenny podczas  kontaktu z dziećmi lub personelem opiekującym się 

dziećmi obowiązany jest do osłony nosa i ust maseczką chirurgiczną oraz używania 

rękawiczek. 

7. W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w przedszkolu rodzic / 

opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa 

osoba w izolacji w warunkach domowych).  

8. Ogranicza się dzienną liczbę rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres 

adaptacyjny w przedszkolu do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom 

zachowanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. 

9. Ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z 

zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

10. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są do podania numerów telefonów zapewniających 

szybką komunikację z nimi. 

11. Uzyskuje się zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych. 

12. Dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu na terenie przedszkolnym przy 

zachowaniu wymaganej odległości od osób trzecich lub, gdy nie ma takiej możliwości 

- podczas wyjść na pobliskie tereny rekreacyjne. W przypadku korzystania przez grupę 

z placu zabaw poza terenem przedszkola dopuszcza się korzystanie z niego przez dzieci 

z jednej grupy, po uprzednim dezynfekowaniu sprzętów/ przedmiotów, do których 

dzieci będą miały dostęp 

13. Sprzęt na placu zabaw  regularnie czyści się z użyciem detergentu lub dezynfekuje. 

14. Wyłącza się z użytkowania piaskownicę. 

15. Podczas korzystania przez dzieci z ogrodu przedszkolnego nie mogą w nim przebywać 

osoby z zewnątrz. 

§ 10 

Świetlica szkolna 
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1. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali nr 3 na parterze szkoły i w miarę potrzeb - w 

sali nr 2. 

2. Podczas zajęć świetlicowych obowiązuje regulamin świetlicy szkolnej. 

3. Uczniowie przebywający w świetlicy szkolnej regularnie myją ręce  regularne mycie 

rąk wodą z mydłem lub przeprowadzają  dezynfekcję rąk.  

4. Sale świetlicowe  wietrzy się (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania 

dzieci w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po 

przeprowadzeniu prac porządkowych – czyszczenie przy użyciu wody z detergentem 

lub dezynfekcji.  

5. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się na takich 

samych zasadach jak przyprowadzanie i odbieranie dzieci ze szkoły. 

 

§ 11 

Biblioteka szkolna 

1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach 

wyznaczonych dla danego oddziału.  

2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 3 uczniów. 

3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą 

kwarantannę 2 dni przed kolejnym wypożyczeniem.  

4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki określa 

„Regulamin biblioteki szkolnej” dostępny w bibliotece szkolnej. 

 

§ 12 

Zajęcia pozalekcyjne i inne zadania edukacyjne. 

1. Dopuszcza się możliwość wynajmowania pomieszczeń szkolnych po zakończeniu 

lekcji przez uczniów na zasadach ustalonych w odrębnej umowie. 

2. Podmiot zewnętrzny zobowiązuje się  go do przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, 

użytych przyrządów i sprzętów należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych 

pomieszczeń 

§ 13 

Korzystanie z gabinetu profilaktyki 

1. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Golach mogą korzystać z gabinetu profilaktyki  

w zakładzie NZOZ Gole 50, tel. 46 856 07 26 po wcześniejszym uzgodnieniu 

telefonicznym, z uwzględnieniem  wymagań określonych w przepisach prawa oraz 

aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

§ 14 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Nauczyciel lub inny pracownik pełniący dyżur na korytarzu szkolnym lub 

przedszkolnym dopilnowuje  aby wszystkie osoby trzecie,  które wchodzą do szkoły, 



8 
 

dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos 

maseczką oraz nie przekraczały obowiązujących stref przebywania.  

2. Pracownicy sprzątający  regularnie napełnianiają dozowniki z płynem do dezynfekcji 

oraz dozowniki z mydłem. 

3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły  to dzieci ,  

w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły lub przedszkola oraz szczególnie przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4. Monitoruje się codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek  

i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników. 

5. Monitoruje się codzienne wietrzenie sal i korytarzy, ze szczególnym uwzględnieniem 

zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte. 

6. Przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji.  

7. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych  wywiesza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

8. Pracownicy sprzątający na bieżąco dbają o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, 

w tym ich czyszczenie z użyciem detergentu lub dezynfekcję.  

9. Zapewnia się pojemniki do ich wyrzucania maseczek jednorazowych i opisuje się je  

w widoczny sposób.  

10. Sale lekcyjne/zajęć wietrzy się nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć. 

 

§15 

Posiłki w szkole 

1. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych, z zachowaniem 

zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku. 

2. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być 

przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane. 

3. Nie organizuje się poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

 

§16 

Gastronomia w przedszkolu 

1. Pracownicy kuchni podczas pracy (również w kuchni) zachowują bezpieczną odległość 

lub korzystają z osłony ust i nosa. 

2. Dzieci spożywają posiłki w pojedynczych grupach, w miejscach do tego 

przeznaczonych, po posiłku spożytym przez grupę czyści się blaty stołów oraz oparcia 

krzeseł.  
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3. Korzysta się z wielorazowych naczyń i sztućców, które myje się  w zmywarce  

z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60°C lub  wyparza się. 

4. Dzieci nie przynoszą do przedszkola własnych posiłków ani napojów. 

5. Nie organizuje się poczęstunków oraz wspólnej degustacji potraw. 

§17 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników  

1. Do pracy w Zespole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.  

2. Wyznacza się pomieszczenie socjalne w szkole i pomieszczenie biurowe w przedszkolu 

jako pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku 

zaobserwowania objawów infekcji dróg oddechowych.  

3. Pomieszczenie do izolacji wyposaża się w środki ochrony indywidualnej oraz płyn 

dezynfekujący. 

4. W przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby zakaźnej pracownicy powinni 

pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika 

(oraz powiadomić pracodawcę o nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia 

należy zadzwonić pod nr 999 lub 112. 

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły  w trybie natychmiastowym 

odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności 

pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej 

(uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla 

pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia dyrektor lub wyznaczony 

pracownik dzwoni  pod nr 999 lub 112. 

6. W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, 

którzy mieli kontakt z innymi osobami w Zespole, dyrektor kontaktuje się telefonicznie 

ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.  

7. Bezwzględnie stosuje się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem. 

8. Sekretarz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego ustala  miejsca, w których przebywała 

osoba z niepokojącymi objawami sugerującymi zakażenie koronawirusem a pracownik 

sprzątający lub inna wyznaczona osoba przeprowadza dodatkowe sprzątanie a także 

dezynfekuje powierzchnie dotykowe oraz na zakończenie dnia przeprowadza 

ozonowanie pomieszczenia. 

9. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły  stosuje się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego dostępnych na stronie 

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

kontakt z zakażonym. 

10. Na bieżąco śledzi się  informacje Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępne na stronach www.gov.pl/koronawirus oraz www.gis.gov.pl, a także 

obowiązujące przepisy prawa. 

 

 

http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
http://www.gov.pl/koronawirus
http://www.gis.gov.pl/
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§17 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 1 września 2021 r. 

§18 

      Uchyla się Zarządzenie nr 13/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Golach z dnia 9 października 2020 r. w sprawie wprowadzenia wewnętrznych procedur 

bezpieczeństwa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Golach. 

 


