Zarządzenie nr 17/2020
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie
z dnia 27 sierpnia 2020 r.
w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Pobierowie 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 Ogólnokształcących im. Jana Pawła II
w Pobierowie, zwanej 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. zwanych dalej
„wytycznymi”.
§ 2.
Zadania administracyjne Szkoły
1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady rodzicow
i samorządu uczniowskiego nalezy kierowac do sekretariatu szkoły w formie elektronicznej
na adres zsopob@szkolnictwo.pl, kontaktowac się telefonicznie pod numer 913864200
lub bezposrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w Szkole.
2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty elektronicznej:
e-mail na adres zsopob@szkolnictwo.pl lub telefonicznie pod numerem 913864200, a także
bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.
3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej
lub telefonicznie w poniedziałki w godz. od 10:00 do13:00.
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§ 3.
Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej
W Szkole mogą przebywac osoby, u ktorych nie ma widocznych objawow choroby wskazującej
na infekcję drog oddechowych.
Na teren Szkoły, poza uczniami i pracownikami Szkoły, mogą wchodzic wyłącznie rodzice
i opiekunowie uczniow oraz osoby, ktorych wejscie zostało wczesniej uzgodnione
w sekretariacie Szkoły.
Przy wejsciu do Szkoły oraz na stronie internetowej Szkoły zsopobierowo.edupage.org dostępne
są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia zawierające pouczenia
jak nalezy postępowac w przypadku stwierdzenia objawow zakazenia, numery telefonow
instytucji z ktorymi nalezy się kontaktowac, a takze wytyczne sanitarne dotyczące Szkoły oraz
komunikaty dotyczące organizacji pracy Szkoły w czasie epidemii.
W czasie zajęc szkolnych, co 2 godziny, bezpiecznymi srodkami odkazającymi dezynfekowane są
ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety.
Przed przerwą obiadową, bezpiecznymi srodkami dezynfekującymi wycierane są blaty stołow,
a uczniowie obowiązkowo myją ręce przed wejsciem na stołowkę.
W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
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7. W kazdej sali zajęc znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego
odkazania rąk.
8. Po zakonczeniu zajęc szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynalezący do Szkoły sprzątają
i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
9. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych jest
izolowany w Izolatorium, do czasu odebrania go przez rodziców/opiekunów.
10. Wychowawcy klas otrzymują wykaz danych kontaktowych rodziców/opiekunów, w celu
zapewnienia szybkiej komunikacji w przypadku zachorowania ucznia lub w przypadku
stwierdzenia zakażenia w Szkole.
§ 4.
Strefa rodzica
1. Strefy, w ktorych mogą przebywac rodzice i osoby postronne oznaczone są zołto-czarnymi
tasmami, naklejonymi na podłodze.
2. O ilosci osob mogących przebywac w tych strefach informują wywieszone tam komunikaty.
3. Opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa oraz zachowania 1,5
m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym otoczeniu.
4. Kazda osoba wchodząca do budynku Szkoły zobowiązana jest zdezynfekowac ręce lub nałozyc
jednorazowe rękawice ochronne.
5. Rodzice i opiekunowie dzieci przedszkolnych i uczniów klasy pierwszej mogą wchodzić
do przestrzeni wspólnej w przedszkolu lub pomieszczeń szatni w szkole z zachowaniem zasady
– 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi, zachowując dystans przestrzenny od innych osób oraz
rygorystycznie przestrzegając wszelkich środków ostrożności, tj. osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk.
6. Rodzic/opiekun odbierający dziecko ze szkoły powinien być wyposażony w maseczkę zasłaniającą
nos i usta. Przed wejściem do wyznaczonego obszaru, powinien użyć płynu dezynfekującego.
7. Rodzic/opiekun zgłasza odbiór dziecka dyżurującemu pracownikowi i oczekuje na przyprowadzenie
go przez pracownika placówki do wyznaczonego miejsca, zachowując dystans społeczny
i ograniczając do minimum kontakty z innymi rodzicami oczekującymi na odbiór dziecka.
8. Nauczyciel lub upoważniony pracownik szkoły przygotowuje dziecko do wyjścia
i odprowadza je do rodzica/prawnego opiekuna.
9. Wszelkie informacje na temat dziecka rodzic może uzyskać bezpośrednio od nauczyciela,
przez kontakt mailowy, telefoniczny lub poprzez dziennik elektroniczny.
10. W pomieszczeniach nalezących do strefy rodzica wyznaczony pracownik obsługi nadzoruje
przestrzeganie ww. zasad okreslonych.
§ 5.
Strefa ucznia
1. W pomieszczeniach nalezących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywac wyłącznie
nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe związane
z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisow.
2. Z sal lekcyjnych powinny zostać usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie
dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki, dywany. Niedozwolone jest przynoszenie własnych
zabawek i niepotrzebnych przedmiotów do Szkoły. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci i uczniów
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ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W takich przypadkach opiekunowie i nauczyciele
powinni zadbać o to, aby przedmioty te nie były udostępniane innym.
3. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku
szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada szafki. Uczniowie nie
powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
4. Uczniowie i nauczyciele w strefie ucznia nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa.
Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię.
5. Po wyjsciu z szatni przed wejsciem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są dokładnie umyc
ręce.
6. Wyposazenie sal zajęc szkolnych dostosowane jest do wytycznych, a uczniowie maja
przydzielone stałe miejsca przy stolikach.
7. Uczniowie w czasie zajęc szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego oddziału
pomieszczeniach.
8. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych, oprocz przerwy obiadowej przebywają w częsci
korytarza, w ktorej będą mieli zajęcia lub na powietrzu, na podworku szkolnym.
9. Dzieci i uczniowie klas I - III, pod nadzorem nauczycieli, mogą korzystać z istniejącego na terenie
placówki placu zabaw.
10. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę mozliwosci na powietrzu lub
w sali gimnastycznej.
11. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte detergentem lub
zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
12. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można
zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe
13. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegołowe zasady profilaktyki zakazen odpowiednie
do rodzaju prowadzonych zajęc.
14. Zgodnie z wytycznymi GIS do placówki może uczęszczać dziecko lub uczeń bez objawów
chorobowych. Do placówki nie można posłać także dziecka, którego domownik odbywa
kwarantannę.
15. Wyłącznie zdrowe osoby mogę odprowadzać/odbierać dzieci.
16. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do
biezącego nadzoru nad zachowaniem czystosci w miejscach przebywania uczniow wg
wytycznych
dla
Szkoł
w
częsci
dotyczącej
„higiena,
czyszczenie
i dezynfekcja pomieszczen”, w tym w szczegolnosci wietrzenia pomieszczen, wycierania miejsc
najczęsciej dotykanych przez uczniow bezpiecznymi srodkami odkazającymi i dezynfekowania
sanitariatow.
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§ 6.
Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne
Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w wyznaczonych godzinach.
Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed
kolejnym wypożyczeniem.
Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin
biblioteki szkolnej” dostępny w bibliotece.
Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących
w Szkole.
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5. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają w Szkole
poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy rodziców i dojazdy
autobusem szkolnym.
6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a razie potrzeby w innych salach.
7. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa
„Regulamin świetlicy szkolnej”.
8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniow, realizowane są w grupach uczniow
przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych
obowiązujących w strefie ucznia.
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§ 7.
Strefa żywienia i stołówka
Pomieszczenia nalezące do kuchni nalezą do strefy zywienia.
Przy organizacji zywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do zbiorowego
zywienia dzieci i młodziezy, a dodatkowo procedury szczegolnej ostroznosci dotyczące
zabezpieczenia epidemiologicznego pracownikow oraz podwyzszone standardy obrobki
produktow zywnosciowych, dezynfekcji opakowan produktow i higieny stanowisk pracy.
W stołowce mogą przebywac wyłącznie uczniowie korzystający z posiłkow
i nauczyciele wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołowce.
Przed wejsciem do stołowki uczniowie myją ręce.
W stołowce dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły
i krzesła płynem dezynfekującym.
§ 8.
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.
§ 9.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.
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