
Zarządzenie nr …/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 

z dnia 1 września 2020 r. 

w sprawie zasad bezpieczeństwa na terenie szkoły w warunkach pandemii Covid-19 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910 z późn. zm.), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 z późn. zm.), § 2 ust. 4 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 (Dz. U. poz. 1389), § 24 ust. 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1356 z późn. zm.). 

 

§ 1. Zasady ustala się w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom/uczniom, 

rodzicom, pracownikom pedagogicznym i niepedagogicznym oraz wszystkim osobom 

znajdujących się na terenie szkoły w warunkach pandemii Covid-19. 

 

§ 2. Zasady uwzględniają aktualne przepisy prawa oraz: 

1) wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 

2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane 

na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337); 

2) wytyczne MEN, MZ i GIS z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla publicznych i niepublicznych 

szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

 

§ 3. 1. Do budynku szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów 

chorobowych, sugerujących chorobę zakaźną. 

2. Dzieci/uczniowie z temperaturą, kaszlem, katarem oraz których domownicy 

odbywają kwarantannę lub przebywają w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji 

nie mogą wejść do placówki. 

3. Rodzice/opiekunowie w celu przyprowadzenia lub odebrania dziecka będą mogli 

wejść do przedsionków szkoły i wyznaczonych przestrzeni w osłonach nosa i ust, po 

zdezynfekowaniu dłoni, zachowując dystans od innych dzieci, rodziców/opiekunów, 

pracowników szkoły min. 1,5 metra. 

4. Rodzice będą mogli wejść na teren szkoły w celu kontaktu z pracownikami szkoły 

tylko po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu z zachowaniem reżimu 

sanitarno-epidemiologicznego i podlegają wówczas ewidencji. 

5. Rejestr osób wchodzących do budynku szkoły A i B prowadzą pracownicy pełniący 

dyżur przy wejściu A i B do placówki. 

6. Ewidencji podlegają również wszystkie inne osoby wchodzące do budynku szkoły za 

wyjątkiem: dzieci/uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców/opiekunów 

przyprowadzających i odbierających wychowanków. 

7. Po zakończeniu pracy rejestry są przekazywane do sekretariatu w budynku A 

i sekretariatu w budynku B szkoły. 

8. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni stawiają się do pracy zdrowi. 
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§ 5. Każda osoba, wchodząc do budynku szkoły, dezynfekuje ręce płynem 

dezynfekcyjnym, a podczas pobytu na terenie szkoły we wspólnych przestrzeniach (w 

szatniach, na korytarzach, klatkach schodowych, w toaletach) zakłada na twarz osłonę 

zakrywającą nos i usta. 

 

§ 6. 1. Wejście na teren szkoły ma charakter zorganizowany. 

2. Dzieci z klas 0 oraz uczniowie klas IV-VIII wchodzą do budynku szkoły wejściem 

A, zachowując min. 1,5 metra odległości od innych osób. 

3. Uczniowie klas I-III wchodzą do budynku szkoły wejściem B, zachowując min. 1,5 

metra odległości od innych osób. 

4. Osoby, korzystające z basenu po zakończonych zajęciach dydaktyczno-

wychowawczych ujętych w planie, wchodzą wejściem (C), od strony basenu, w osłonach na 

twarzy zakrywających nos i usta oraz zachowując min. 1,5 metra odległości od innych osób. 

5. Dzieci z oddziałów przedszkolnych mogą wejść do szkoły wejściem A, a uczniowie 

klas I wejściem B tylko z jednym rodzicem/opiekunem. 

6. Zaleca się, aby dzieci były przyprowadzane do szkoły i odbierane ze szkoły przez 

stałych opiekunów. 

7. Rodzice, odbierając dzieci z budynku B, oczekują na nie przed wejściem do szkoły 

lub w przestrzeni wyznaczonej ostrzegawczymi taśmami i podzielonej na osiem kwadratów 

o boku 1,5 metra.  

8. W wyznaczonej przestrzeni może przebywać 8 rodziców, każdy z jednym dzieckiem. 

9. Nie wolno wprowadzać do budynku szkoły: wózków dziecięcych, rowerów, 

deskorolek, hulajnóg i innych sprzętów. 

 

§ 6. 1. Ustala się kierunki ruchu na klatkach schodowych w budynku A i B: 

1) klatka schodowa - „wejście”  w budynku A służy wyłącznie do wchodzenia na I i II 

piętro; 

2) klatka schodowa – „zejście” w budynku B służy wyłącznie do schodzenia z pięter; 

3) klatka schodowa naprzeciwko recepcji w budynku B służy wyłącznie do wchodzenia na I 

i II piętro; 

4) klatka schodowa przy salach świetlicowych w budynku B służy wyłącznie schodzeniu 

z pięter. 

 

§ 7. Osoby wchodzące lub wychodzące z budynku szkoły są zobowiązane do 

bezwzględnego stosowania się do poleceń pracowników szkoły pełniących dyżur przy 

wejściu A i B. 

 

§ 8. Uczniowie, po wejściu do szkoły udają się do szatni z pracownikami obsługi 

i niezwłocznie ją opuszczają, po zmianie obuwia oraz zdjęciu ubrań wierzchnich. 

 

§ 9. 1. Pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia szkolne, podlegają dezynfekcji 

(wytarcie powierzchni dotykowych płynem dezynfekcyjnym i wywietrzenie 

pomieszczenia): 

1) po zakończeniu zajęć szkolnych danego dnia; 

2) podczas przerwy, po zmianie oddziału w danej sali. 

2. Nauczyciel, pod koniec lekcji otwiera okna i wyprowadza uczniów na korytarz, jeśli 

po przerwie do tej samej sali wejdzie innych oddział. 
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3. W czasie przerw lekcyjnych uczniowie przebywają na tym piętrze, na którym 

realizowane są zajęcia w ich oddziałach, koniecznie w pobliżu wyznaczonych im sal 

lekcyjnych. 

4. Łazienki dezynfekuje się co godzinę lekcyjną, podczas trwania zajęć – wytarcie 

powierzchni dotykowych płynem dezynfekcyjnym i wywietrzenie. 

5. Podczas trwania zajęć wietrzone są korytarze, dezynfekowane klamki drzwi sal 

lekcyjnych i innych pomieszczeń. 

5. Pomieszczenia świetlicy szkolnej są wietrzone przynajmniej raz na godzinę, 

a dezynfekowane pod nieobecność dzieci w pomieszczeniu. 

6. Stołówka szkolna jest wietrzona i dezynfekowana po wyjściu każdej grupy uczniów, 

która spożywała posiłek. 

 

§ 10. Podczas korzystania z łazienek uczniowie zachowują zasady bezpieczeństwa: 

1) zakrywają osłoną nos i usta; 

2) starannie myją ręce i dezynfekują je; 

3) zachowują min. 1,5 m odstępu od innych osób. 

 

§ 11. 1. Kontakty rodziców z nauczycielami będą realizowane przez dziennik 

elektroniczny. 

2. Kontakty z pracownikami administracyjnymi realizowane będą telefonicznie bądź 

mailowo. 

3. Kontakty z wicedyrektorami będą realizowane przez dziennik elektroniczny lub po 

uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu wizyty w szkole, która podlega 

ewidencji. 

4. Kontakt z dyrektorem szkoły realizowany będzie za pośrednictwem sekretariatu 

szkoły – telefonicznie (81 744 61 10), e-mailowo (poczta@sp30.lublin.eu) lub osobiście w 

każdy czwartek w godz. 15.00-17.00, po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym 

uzgodnieniu wizyty w szkole z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Osobista wizyta 

rodzica/opiekuna w szkole podlega ewidencji. 

 

 

§ 12. 1. Osoba, która uzyska informację, że na terenie szkoły znajduje się osoba z 

objawami chorobowymi, jest zobowiązana niezwłocznie poinformować o tym dyrektora 

szkoły lub jednego z wicedyrektorów, lub sekretariat w budynku A/B, lub innego 

pracownika szkoły, który niezwłocznie zawiadomi dyrektora szkoły lub jednego z 

wicedyrektorów szkoły. 

2. Osoba przebywająca na terenie szkoły, u której wystąpią objawy chorobowe 

sugerujące chorobę zakaźną, podlega izolacji w izolatorium. 

3. O powzięciu podejrzenia, o którym mowa w ust. 1, w stosunku do ucznia lub 

wychowanka, sekretariat szkoły niezwłocznie zawiadamia rodzica tego ucznia lub 

wychowanka. 

4. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie odebrać dziecko ze szkoły. 

 

§ 13. 1. Korzystanie ze stołówki szkolnej odbywa się według ustalonego 

harmonogramu. 

2. Dzieci z o oddziałów przedszkolnych spożywają posiłki w przydzielonych im salach. 

3. Uczniowie klas I–III korzystają ze stołówki szkolnej pod opieką wychowawców. 

Przed wejściem do jadalni obowiązkowo dezynfekują ręce. 

mailto:poczta@sp30.lublin.eu
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4. Uczniowie klas IV i VI korzystają ze stołówki szkolnej samodzielnie w godz. 12.10 -

12.30 przestrzegając, podczas oczekiwania na wejście do stołówki, zasad bezpieczeństwa 

(nałożone osłony na nos i usta, zachowanie 1, 5 m odstępu od innych osób). Przed wejściem 

do jadalni obowiązkowo dezynfekują ręce. 

5. Uczniowie klas V, VII i VIII korzystają ze stołówki szkolnej samodzielnie w godz. 

13.15 - 13.35 przestrzegając, podczas oczekiwania na wejście do stołówki, zasad 

bezpieczeństwa (nałożone osłony na nos i usta, zachowanie 1, 5 m odstępu od innych osób). 

Przed wejściem do jadalni obowiązkowo dezynfekują ręce. 

6. Osoby przebywające w stołówce szkolnej są zobowiązane podporządkować się 

poleceniom pracowników stołówki oraz nauczycielom dyżurującym. 

 

§ 14. 1. W budynku szkoły zabronione są zachowania, które mogą zwiększyć 

prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się wirusów, na przykład: niezachowywanie 

bezpiecznej odległości, niestosowanie się do poleceń pracowników szkoły, dzielenie się 

jedzeniem lub piciem, pożyczanie przedmiotów. 

 

§ 15. 1. Uczeń lub wychowanek, który odczuje pogorszenie się samopoczucia, zgłasza 

ten fakt nauczycielowi, pod którego opieką się znajduje. 

2. Pracownik, który przyjął zgłoszenie, przekazuje informację, o której mowa w ust. 1 

do sekretariatu szkoły. 

3. Pracownik sekretariatu szkoły informuje dyrektora szkoły lub jednego 

z wicedyrektorów o zdarzeniu, o którym mowa w ust.1. 

4. Dyrektor szkoły lub jeden z wicedyrektorów wyznacza dziecku opiekuna spośród 

pracowników szkoły i wyposaża go w środki ochrony osobistej: fartuch, maseczkę lub 

przyłbicę, rękawiczki. 

5. Jeżeli objawy, które wystąpią u ucznia, będą sugerowały chorobę zakaźną, uczeń 

zostaje umieszczony w pomieszczeniu 03 na parterze szkoły w budynku A (izolatorium).  

6. Pracownik szkoły niezwłocznie zawiadamia rodzica/opiekuna ucznia o powziętej 

informacji, o której mowa w ust. 1 i 5 oraz informuje o konieczności niezwłocznego 

odbioru dziecka ze szkoły. 

 

§ 16. Realizację zarządzenia powierza się pracownikom szkoły. 

 

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

  


