
 
 

Społeczna Szkoła Podstawowa im. S.F. Klonowica w Lublinie 

Al. Warszawska 94,  20-824 Lublin 

tel.+48 81 741 68 11     http://www.klonowic.lublin.pl 

                           

                Lublin, dnia  20 maja 2020 r. 

  

ZARZĄDZENIE DYREKTORA 

  

Nr  22 / 05/2020 

  

w/s wznowienia zajęć w oddziałach 0-III 

w Społecznej Szkole Podstawowej  

im. S.F. Klonowica w Lublinie 

 

 W związku z zaleceniami Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach odmrażania 

ograniczeń związanych z pandemią wirusa COVID-19 dotyczącymi wznowienia zajęć  

w szkołach dla określonych oddziałów, 

 

 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE 

 

1. Od dnia 25 maja 2020 r. wznawiam zajęcia stacjonarne w szkole w działach 0,I, II, III. 

2. Zajęcia w oddziałach I-III będą miały formę opiekuńczo-wychowawczą z elementami zajęć 

dydaktycznych. 

3. Zajęcia będą się odbywały na podstawie opracowanego planu zajęć z zachowaniem zasad 

określonych w opublikowanych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

4. Wprowadzam do stosowania opracowaną Procedurę bezpieczeństwa podczas zajęć  

w Społecznej Szkole Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie w czasie 

reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią Covid-19 w oddziałach 0-III, stanowiącą 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

5. Zarządzenie zostanie przesłane pracownikom szkoły na adresy poczty elektronicznej. 

6. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do niezwłocznego zapoznania się z przedmiotowym 

zarządzeniem. 

7. Pracownicy obsługi zostaną poinformowani przez Administratora szkoły o postanowieniach 

zawartych w niniejszym zarządzeniu. 

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

Załącznik: 

Procedura bezpieczeństwa podczas zajęć w Społecznej Szkole Podstawowej im. Sebastiana Fabiana 

Klonowica w Lublinie w czasie reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią  

Covid-19 w oddziałach 0-III 

 



         ZAŁĄCZNIK 

         do Zarządzenia Dyrektora 

         Nr  22 / 05/2020 w/s wznowienia  

         zajęć w oddziałach 0- III  
         w Społecznej Szkole Podstawowej 

          im. S.F. Klonowica w Lublinie 

 

 

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA 

PODCZAS ZAJĘĆ W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ  

IM. SEBASTIANA FABIANA KLONOWICA W LUBLINIE 

w czasie reżimu sanitarnego spowodowanego pandemią COVID-19 

w oddziałach 0-III 

Niniejsza procedura obowiązuje na terenie Społecznej Szkoły Podstawowej  

im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie al. Warszawska 94, 20-824 Lublin prowadzonej 

przez Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze im. Sebastiana Fabiana Klonowica. 

Zajęcia w grupach/oddziałach 

1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej na stałe sali lekcyjnej. 

2. Do jednej grupy przyporządkowani są na stałe ci sami nauczyciele/opiekunowie.  

3. W grupie może znajdować się do 12 uczniów (w uzasadnionych przypadkach liczba ta 

może być zwiększona nie więcej niż o 2).  

4. Minimalna przestrzeń w sali wynosi nie mniej niż 4 m na jedną osobę (uczniów  

i nauczycieli/opiekunów). 

5. W sali, w której przebywa klasa/grupa zostały usunięte wszystkie elementy wyposażenia 

i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować i wyczyścić (wykładziny, 

dywanowe, sprzęty z obiciami tapicerskimi, zabawki, maskotki pluszowe i materiałowe 

itp.). 

6. W sali odległość pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinna wynosić 1,5m  

(1 uczeń - 1 ławka szkolna). 

7. Uczeń może posiadać 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. 

8. Nauczyciel /opiekun prowadzący zajęcia powinien być wyposażony w środki ochrony 

osobistej zasłaniające usta i nos, aby w razie potrzeby je zastosować. 

9. Każdy uczeń powinien być wyposażony przez rodziców w środki ochrony osobistej 

zasłaniające usta i nos, aby je stosować podczas przemieszczania sie do szkoły oraz 

powrotu do domu, a także w trakcie przebywania w przestrzeni ogólnodostępnej. 

10. Sale lekcyjne powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy  

a w razie potrzeby także podczas zajęć. 

 

Spożywanie posiłków 

1. Uczniowie mogą przynosić do szkoły drugie śniadanie, napoje, przekąski zapakowane 

w opakowania jednorazowe, które należy wyrzucić do kosza po spożyciu posiłku. 



2. W szkole istnieje możliwość wykupienia obiadów, które będą pakowane  

w jednorazowych opakowaniach przez firmę dostarczającą posiłek.   

3. Posiłki będą donoszone przez pracowników obsługi do sali lekcyjnej. 

4. Spożywanie posiłku przez ucznia odbywa się przy swoim stoliku w sali lekcyjnej. 

Zajęcia sportowe w grupach/oddziałach 

1. W sali gimnastycznej może przebywać jedna grupa uczniów. Po każdych zajęciach 

używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane przez 

pracowników.  

2. Zajęcia na boisku szkolnym oraz pobyt uczniów na świeżym powietrzu na terenie szkoły 

(placu zabaw), powinno następować przy zachowaniu zmianowości grup 

i dystansu pomiędzy nimi. 

3. Sprzęt na boisku i placu zabaw wykorzystywany podczas zajęć powinien być regularnie 

dezynfekowany, jeżeli nie ma takiej możliwości należy zabezpieczyć go przed używaniem. 

4. Podczas zajęć należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy 

uczniami. 

Zachowanie bezpieczeństwa na terenie szkoły 

1. W trakcie pobytu ucznia na terenie szkoły będzie dokonywany pomiar temperatury ciała 

dziecka oraz obserwacja stanu jego zdrowia. 

2. Nie będą organizowane wyjścia poza teren szkoły. 

3. Pobyt osób na terenie szkoły jest ograniczony do niezbędnego minimum  

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. noszenie osłony ust i nosa, 

rękawiczek jednorazowych, dezynfekcja rąk oraz zachowanie dystansu). 

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

i zabawek. 

5. Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, adekwatnie do potrzeb, jednak nie 

rzadziej niż po 45 minutach zajęć. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela. 

6. Opiekunowie/nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny 

między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5m. 

7. W szatni należy wykorzystywać co drugi boks. 

8. Należy unikać organizowania większych skupisk uczniów w jednym pomieszczeniu,  

w tym w korzystaniu przez grupę z szatni przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć. 

9. Wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły zobowiązani są do noszenia na terenie 

ogólnodostępnym  środki ochrony osobistej zasłaniające usta i nos. 

10. Pracownicy administracji oraz obsługi powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz 

nauczycielami. 

 

 

 

Przyprowadzanie dzieci, pobyt osób na terenie placówki 

 

1. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający/odbierający są zobowiązani do  zachowania 

dystansu społecznego na terenie szkoły w odniesieniu do innych rodziców pracowników 

i dzieci wynoszący minimum 2 m. 

2. Rodzice/opiekunowie nie mogą wchodzić do budynku. Przekazują dziecko przy wejściu do 

szkoły (W- 2) pracownikom obsługi lub nauczycielowi. W przypadku konieczności 

wejścia rodzica/opiekuna do budynku należy rygorystycznie przestrzegać środki 



ostrożności (noszenie osłony ust i nosa, rękawiczek jednorazowych, dezynfekcja rąk, 

zachowanie dystansu). Taka sama zasada obowiązuje przy odbiorze dziecka ze szkoły. 

3. Do szkoły powinny być przyprowadzane wyłącznie dzieci zdrowe nie mające objawów 

chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. 

4. Przyprowadzanie dzieci do szkoły powinno się odbywać wyłącznie przez osoby zdrowe  

(nie mające objawów choroby zakaźnej). 

5. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie 

wolno przyprowadzać dziecka do szkoły. 

6. Pobyt rodziców/opiekunów na terenie szkoły należy ograniczyć do niezbędnego minimum. 

Zachowanie higieny, dezynfekcji pomieszczeń oraz powierzchni 

1. Przy wejściu do szkoły zostały umieszczone numery telefonów do właściwej stacji 

sanitarno-epidemiologicznej,  służb medycznych oraz innych służb, z którymi należy się 

kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

2. Przy wejściu do budynku umożliwiono skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk.  

3. Podczas pobytu w szkole należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby 

robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie 

ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety. 

4. Administrator szkoły stale monitoruje codzienne prace porządkowe, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal w których prowadzone są zajęcia, 

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. 

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby 

uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. 

6. Wszyscy pracownicy szkoły powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony 

osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos. 

7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet przez pracowników obsługi. 

 

Obowiązki rodziców/opiekunów 

1. W przypadku podjęcia decyzji o skierowaniu dziecka do szkoły, niezbędnym jest 

przypomnienie dziecku o zasadach zachowania higieny i ostrożności podczas pandemii. 

2. Wyposażyć dziecko w środki ochrony osobistej zasłaniające usta i nos. 

3. Wyrazić zgodę na przeprowadzenie pomiaru temperatury ciała  dziecka przebywającego 

w szkole oraz oceny jego stanu zdrowia przez nauczycieli/pracowników. 

4. Przebywając na terenie szkoły rodzic lub opiekun zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania 

zasad zachowania dystansu społecznego między osobami (2 m) oraz noszenia środków ochrony 

osobistej. 

5. Rodzice/opiekunowie powinni dopilnować aby dziecko nie przynosiło do szkoły swoich 

zabawek, zbędnych przedmiotów oraz  rzeczy z domu. 

6. Rodzice powinni mieć na uwadze, że nie należy powierzać opieki nad dzieckiem w drodze do 

i ze szkoły osobom z rodziny, których wiek przekroczył 60 lat. 



Obowiązki nauczyciela 

1. Przed rozpoczęciem zajęć przypomnieć uczniom o zasadach higieny  

i postępowania w związku z koniecznością zachowania bezpiecznego dystansu. 

2. Przestrzegać systematycznego mycia i dezynfekowania rąk przed rozpoczęciem 

pracy/zajęć jak też podczas pobytu w szkole. 

3.  Dopilnować aby dzieci w miarę możliwości zachowywały zwiększoną odległość 

od siebie podczas przebywania na terenie szkoły, w salach lekcyjnych oraz na 

przerwach. 

4. Obserwować dzieci pod katem objawów mogących sygnalizować zarażenie COVID-19. 

5. W razie uzasadnionych podejrzeń dotyczących  możliwości zarażenia odizolować 

dziecko od grupy oraz powiadomić dyrektora i rodziców. 

 

Postępowanie w przypadku zagrożeń związanych z zakażeniem ucznia 

1. Nauczyciele prowadzący zajęcia oraz pracownicy szkoły powinni obserwować uczniów 

w zakresie wystąpienia objawów COVID -19. 

2. W przypadku stwierdzenia pogorszenia stanu zdrowia ucznia pod kątem zarażenia wirusem 

COWID-19, osoba stwierdzająca te okoliczności zobowiązana jest odizolować dziecko od 

grupy w wyznaczonym pomieszczeniu oraz powiadomić dyrektora szkoły (pomieszczenie 

izolacji - gabinet pielęgniarki). 

3. Jednocześnie nauczyciel/pracownik powinien powiadomić telefonicznie rodzica lub 

opiekuna prawnego o pogorszeniu stanu zdrowia dziecka i potrzebie pilnego odebrania 

ze szkoły. 

4. Do czasu przybycia rodzica/opiekuna dziecko przebywa w wyznaczonym pomieszczeniu 

izolacji. 

5. Powiadomić właściwą powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną. 

 

 


