
                                                                                                             Olsztyn, 28.08.2020r. 

 

Organizacja funkcjonowania Społecznego Zespołu Przedszkolno – Szkolnego 101 w Olsztynie            

w roku szkolnym 2020/2021 

Na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów prawa, w zależności od rozwoju sytuacji 

epidemiologicznej, dyrektor SZPS 101, za zgodą organu prowadzącego, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii PPIS, ma prawo podjąć decyzję dotyczącą organizacji zajęć w systemie stacjonarnym, 

hybrydowym (mieszanym) lub zdalnym. 

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie szkoły: 

Uczniowie/Przedszkolaki 

1. Do szkoły mogą  uczęszczać uczniowie/przedszkolaki bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na 

kwarantannie lub w izolacji. 

2. W drodze do i ze szkoły uczniowie/przedszkolaki przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

3. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust. 

4. Uczniowie/przedszkolaki  posiadają  własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na ich stolikach szkolnych, w tornistrach lub we własnej szafce. 

Uczniowie/przedszkolaki nie powinni/nie powinny wymieniać się przyborami szkolnymi 

między sobą. 

5. Uczniowie/przedszkolaki nie przynoszą  do szkoły zbędnych przedmiotów np. zabawek. 

6. Uczniowie/przedszkolaki przebywają na terenie szkoły tylko w wyznaczonych miejscach i w 

wyznaczonym czasie. 

7. Uczniowie/przedszkolaki spędzają przerwy w różnym czasie, w grupach klasowych, na 

piętrze, gdzie mają zajęcia. 

8. Uczniowie/przedszkolaki podczas przerw, przed i po zakończonych zajęciach, podczas 

przebywania w tzw. przestrzeni wspólnej szkoły maja zakryte usta i nos. Grupy nie mieszają 

się ze sobą. 

9. Uczniowie/przedszkolaki jedzą obiady w dwóch salach o wyznaczonych godzinach, siedząc na 

stałych, wskazanych  miejscach. 

10. Uczniowie/przedszkolaki wchodzą do szatni z zakrytymi ustami i nosem, po zdezynfekowaniu 

rąk, rotacyjnie – za zgodą wyznaczonego pracownika szkoły. 

11. W bibliotece, na świetlicy, na zajęciach wf, podczas zajęć dodatkowych  obowiązują 

oddzielne regulaminy. 

Rodzice /opiekunowie 

1. Przebywanie w szkole osób z zewnątrz zostaje ograniczone do niezbędnego minimum 

(obowiązuje  stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych i niebędący na kwarantannie) i w wyznaczonych obszarach. 

2. Rodzice/opiekunowie dzieci  niemających  zgody na samodzielne przyjście i powrót ze szkoły, 

nie wchodzą do budynku w celu przyprowadzenia bądź odebrania dziecka. Informują 



sekretariat o woli odebrania dziecka. Na tej podstawie dziecko zostaje wyprowadzone z 

budynku szkoły przez nauczyciela lub pracownika szkoły. 

3. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej. 

4. W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą dyrektora SZPS 101, rodzice/opiekunowie 

odprowadzający dzieci mogą wejść do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady: 

- 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

- dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

- dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

- 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). 

5. Konieczna jest szybka, skuteczna komunikacja szkoły  z opiekunami ucznia/przedszkolaka. 

Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość. 

Rodzice/opiekunowie muszą być w stałym kontakcie ze szkołą, reagować na kontakt 

telefoniczny natychmiast. 

6. Uczniowie/przedszkolaki z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych 

będą odizolowywani od pozostałych dzieci. Będzie im mierzona temperatura ciała.  

7. Rodzice/opiekunowie muszą zabrać ze szkoły w trybie pilnym dziecko z objawami 

chorobowymi. 

8.  Rodzice/opiekunowie powiadamiają dyrektora SZPS 101 o ewentualnym dodatnim wyniku 

badania na Covid 19 swojego dziecka . 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia  

1. Obszar, w którym poruszała się i przebywała osoba z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie 

dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń 

wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do 

zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Rekomenduje się ustalenie listy 

osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

3. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-

epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

4. Informacja, np. o zachorowaniu wśród uczniów lub personelu, może pochodzić od lekarza, 

ale – w zależności od sytuacji – również od rodziców, dyrektora SZPS101 lub innych 

pracowników szkoły, którzy uzyskali informację o zachorowaniu. Informacja taka podlega 

weryfikacji i ocenie ryzyka przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 

5. Informację o każdym przypadku zakażenia SARS-CoV-2 lub zachorowaniu na COVID-19 

otrzymuje (z laboratorium/od lekarza) państwowy powiatowy inspektor sanitarny. W takiej 

sytuacji kontaktuje się on z rodzicami, a następnie ze szkołą, aby przeprowadzić dochodzenie 

epidemiologiczne na terenie szkoły (wśród uczniów/przedszkolaków i personelu) i ustali listę 

kontaktów osoby zakażonej. 

Dyrektor SZPS101 w Olsztynie 


