Zarządzenie Dyrektora I Społecznej Szkoły Podstawowej im. Unii Europejskiej w Zamościu
w sprawie procedur i zasad organizacji zajęć dla klas 4-8 na terenie szkoły w związku z
epidemią COVID 19 od 01.03.2021

Na podstawie rozporządzenia 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 z późniejszymi zmianami, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26
lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166) z późniejszymi
zmianami oraz aktualnych wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
zarządza się, co następuje:
1. W szkole podstawowej organizowane są zajęcia stacjonarne i zdalne stosownie do przepisów prawa
oświatowego i zwalczania epidemii COVID 19.
2. W klasach 1-3 oraz w oddziale przedszkolnym prowadzone są zajęcia w trybie stacjonarnym.
Organizację tych zajęć reguluje odrębne zarządzenie dyrektora szkoły.
3. Dla uczniów w lasach 4-8, posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, którzy nie mogą
uczestniczyć w zajęciach w trybie zdalnym z domu, dyrektor szkoły zorganizuje zajęcia w szkole lub
umożliwi tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na
terenie szkoły.
4. Uczniom, którzy nie mogą uczestniczyć w zajęciach w trybie zdalnym z domu, dyrektor szkoły może
umożliwić realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie
szkoły.
5. W szkole mogą być organizowane stacjonarnie konsultacje i egzaminy próbne (dla uczniów klas 8).
Zajęcia te powinny odbywać się w małych grupach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa
epidemicznego.
6. Na zajęcia stacjonarne dla uczniów niepełnosprawnych, zdalnego nauczania, konsultacje i próbne
egzaminy organizowane w szkole może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych, sugerujących
infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w
warunkach domowych lub w izolacji.
7. Rodzice/Opiekunowie Prawni odprowadzający uczniów na zajęcia w szkole (lub odbierający) mogą
wyjątkowo wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
a.
Jeden opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b.
dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c.
dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
d.
opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z
bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i
nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg
oddechowych ma on prawo sprawdzić temperaturę ciała ucznia, odizolować w odrębnym
pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i
niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły
(rekomendowany własny środek transportu).
9. W przypadku stwierdzenia u ucznia symptomów COVID 19 nauczyciel:
a.
niezwłocznie informuje telefonicznie rodziców i dyrektora szkoły o tym fakcie,

b.
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uczeń jest odprowadzany przez pracownika szkoły do Sali Izolacyjnej i tam pod jego
opieką lub opieką Pielęgniarki Szkolnej oczekuje na przybycie Rodziców/Opiekunów
Prawnych,
c.
Rodzice/Opiekunowie Prawni niezwłocznie odbierają dziecko, przy zachowaniu zasad
odpowiedzialności epidemiologicznej (telefoniczny kontakt z lekarzem rodzinnym czy
Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną),
W przypadku potwierdzenia przez odpowiednie służby faktu zarażenia ucznia wirusem SARS-CoV-2,
rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły
Nauczyciele powinni:
a.
przed rozpoczęciem zajęć opiekuńczych zbadać swoją temperaturę ciała i odstąpić od
rozpoczęcia pracy jeżeli przekracza ona 380C. O powyższym fakcie należy niezwłocznie
poinformować dyrektora szkoły,
b.
wyjaśnić uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w placówce
i dlaczego zostały wprowadzone,
c.
wietrzyć salę, w której organizowane są zajęcia, co najmniej raz na godzinę,
d.
zwracać uwagę, aby uczniowie często i regularnie myli ręce, szczególnie przed jedzeniem,
po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu,
e.
zorganizować pokaz właściwego mycia rąk i ich dezynfekcji.
W budynku Koszary 5 wyznacza się pomieszczenie (Gabinet Pielęgniarki Szkolnej), który służyć będzie
jako sala izolacyjna dla dzieci, u których w trakcie pobytu w szkole stwierdzone zostaną objawy
zachorowania na COVID 19.
Rodzice/opiekunowie prawni zostają poinformowani, przyjmują do wiadomości i są świadomi faktu,
iż pomimo zastosowania przez szkołę wytycznych w zakresie reżimu sanitarnego może dojść w trakcie
zajęć opiekuńczych i zdalnych na terenie szkoły do zakażenia dziecka wirusem SARS – CoV-2
Wszyscy pracownicy szkoły i rodzice/opiekunowie prawni powinni dochować należytej staranności w
zakresie stosowania przepisów sanitarno – epidemiologicznych.
We wszystkich innych obszarach organizacji zajęć, nie opisanych szczegółowo w niniejszym
zarządzeniu, stosuje się aktualne wytyczne i zalecenia GIS, MEN i MZ.
Zarządzenie niniejsze obowiązuje od 01.03.2021 do odwołania.
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