
Zarządzenie nr 16 /2020 z dnia 31 sierpnia 2020r. 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach  

w sprawie wprowadzenia procedury podczas wejścia do Szkoły osoby z zewnątrz 

 

 

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 w sprawie wejść rodziców / opiekunów prawnych, 

osób z zewnątrz na teren Zespołu Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach                           

w celu spotkania z Dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem 

stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

…..………................. 

     (podpis dyrektora) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. Rodzice / opiekunowie prawni są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami 

bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Zespołu Szkół                                            

im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach zamieszczonymi na stronie internetowej 

Szkoły lub szkolnym facebooku. 

4. Rodzice / opiekunowie prawni zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na 

codzienny  pomiar temperatury bezdotykowym termometrem, którego dokonuje przed 

wejściem do Szkoły wyznaczony pracownik . 

5.  Rodzice / opiekunowie prawni stosują się do zaleceń lekarskich, które określają czas 

nieposyłania ucznia do szkoły, jeśli wcześniej uczeń chorował, nie przysyłają ucznia 

chorego lub z podejrzeniem choroby, (np. podwyższona temperatura, kaszel, katar, 

itp.)  

6. Rodzice / opiekunowie prawni w miarę możliwości powinni ograniczyć wizyty                      

w Szkole do niezbędnego minimum. W celu skutecznej komunikacji z Dyrekcją, 

wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, psychologiem zaleca się kontakt                                

z wykorzystaniem technik komunikacyjnych na odległość. 

7. Rodzice / opiekunowie prawni, osoby z zewnątrz, które chcą wejść na teren Zespołu 

Szkół im. Powstańców Wielkopolskich w Bielicach zobligowane są do 

wcześniejszego kontaktu telefonicznego z osobą, z którą się spotkać (Dyrektor, 

wychowawca, nauczyciel, pedagog, psycholog) w celu ustalenia konkretnego miejsca 

i godziny spotkania. 

8. Zanim osoba z zewnątrz wejdzie do szkoły – pracownik szkoły zgodnie z zaleceniami 

GIS, dotyczącymi tego, że NA TEREN SZKOŁY MOŻE WEJŚĆ TYLKO OSOBA 

ZDROWA! zmierzy wchodzącemu temperaturę ciała - termometrem bezdotykowym. 

9. Każdy wchodzący z zewnątrz, zgodnie z instrukcją dezynfekuje ręce przygotowanym 

płynem do dezynfekcji, dopiero po dezynfekcji może wejść dalej i zobowiązany jest 

do noszenia maseczki na terenie Szkoły. 

10. Rodzice i opiekunowie prawni, osoby z zewnątrz odwiedzające Szkołę są 

zobowiązane  do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników 

Szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący co najmniej 1.5 metra  

11. Rodzice, osoby z zewnątrz są zobowiązane do podania aktualnego numeru telefonu              

i odbierania telefonów od Dyrektora lub pracownika Szkoły. 

 

 


