Zarządzenie nr 18 /2020 z dnia 31 sierpnia 2020r.
Dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich
w sprawie wprowadzenia procedury organizacji zajęć lekcyjnych
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co
następuje:
§1
Wprowadza się wewnętrzną procedurę organizacji zajęć lekcyjnych, stanowiącą załącznik do
niniejszego zarządzenia.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

…………….……….................
(podpis dyrektora)

Procedura organizacji zajęć lekcyjnych
§1

1. Niniejsza procedura powstała na podstawie wytycznych Głównego Inspektora
Sanitarnego.
2. Celem procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem
SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.
3. Do szkoły 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.
4. Przed rozpoczęciem zajęć uczniowie będą mieli mierzoną temperaturę ciała.
W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury, lub objawów mogących
wskazywać na infekcję dróg oddechowych ( np. kaszel ) uczeń skierowany będzie
do izolatki, dalsze postępowanie z uczniem objęte jest w odrębnych procedurach.
5. Przy wejściu do szkoły uczniowie, pracownicy, nauczyciele, rodzice, opiekunowie
i interesanci , są zobowiązani skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk zgodnie z
instrukcję użycia środka dezynfekującego.
6. Po zmierzeniu temperatury przez wyznaczonego pracownika szkoły i
zdezynfekowaniu rąk uczniowie udają się do sali lekcyjnej zgodnie z planem
zajęć.
7. Nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust podczas trwania zajęć, ale jeśli uczeń lub
nauczyciel czuje taką potrzebę to może używać maseczki lub przyłbicy.
8. 12. Uczeń na terenie szkoły zachowuje bezpieczny dystans – 1,5 m. od innych
osób,
9. Podczas zajęć obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk , ochrona
podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
10. Plan lekcji układany jest w taki sposób, aby w miarę możliwości każdego dnia
uczniowie tych samych klas rozpoczynali zajęcia o zbliżonej godzinie, co ma na
celu wyeliminowanie spotykania się uczniów różnych klas.
11. Należy unikać częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
12. Nauczyciel co najmniej raz na godzinę wietrzy pomieszczenie, a w razie potrzeby
także w trakcie zajęć.
13. Po zmierzeniu temperatury przez wyznaczonego pracownika szkoły udaje się do
sali lekcyjnej zgodnie z harmonogramem zajęć.
14. Uczeń do sali lekcyjnej wchodzi pojedynczo, zajmuje wyznaczone miejsce.
Bezwzględnie stosuje się do wytycznych nauczyciela.

15. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą
znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni
wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
16. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
Ograniczenie to nie dotyczy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich sytuacjach należy
dopilnować, aby uczniowie nie udostępniali swoich przedmiotów innym.
17. W sali odległości między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m.
18. Jeżeli istnieją ku temu możliwości kadrowe, do jednej grupy uczniów
przyporządkowani są ci sami nauczyciele.
19. Jeżeli istnieją ku temu możliwości lokalowe, jedna grupa uczniów przebywa
w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali.
20. Z sali, w której przebywa grupa, należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie
można skutecznie umyć lub dezynfekować.
21. W przypadku innego nagłego zagrożenia (np. ewakuacja budynku) obowiązują
dotychczasowe procedury ewakuacyjne.
22. Klamki i toalety dezynfekowane są po każdej lekcji.
23. Pomieszczenia, w których odbywają się lekcje dezynfekowane są co najmniej
1 raz dziennie po zakończonych zajęciach.

