
Zarządzenie nr 1/2020/2021 

Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek  

im. Jana Pawła II we Wrocławiu 

z dnia 31 sierpnia 2020 r. 
  

w sprawie sposobu realizacji zadań Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im . 

Jana Pawła II we Wrocławiu w czasie epidemii. 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządzam, co następuje:  

§ 1. 

Wprowadzam z dniem 01 września 2020r. „Regulamin funkcjonowania Niepublicznej 

Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek im . Jana Pawła II we Wrocławiu ” zwanej dalej 

„szkołą”, w roku szkolnym 2020/2021 na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. zwanych dalej 

„wytycznymi”. 

 

Regulamin funkcjonowania Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr 

Salezjanek im. Jana Pawła II we Wrocławiu w czasie epidemii  

od 01 września 2020 r.  

 

Regulamin zawiera:  

I. Zadania administracyjne szkoły  

II. Organizacja działalności dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczej 

III. Strefa rodzica 

IV. Strefa ucznia  

V. Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne  

VI. Strefa żywienia i stołówka 

VII. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

VIII. Postanowienia końcowe 

 

I. Zadania administracyjne szkoły 

1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora i rady pedagogicznej należy kierować do 

sekretariatu szkoły w formie elektronicznej na adres:  sekr.spw@cmw.osw.pl lub kontaktować 

się  telefonicznie pod numer 71/343 72 97 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu 

sprawy, czasu i miejsca załatwienia jej w szkole. 

2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z e – dziennika 

Librus lub telefonicznie pod numerem 692384052, a także bezpośrednio na podstawie 

wcześniejszego ustalenia terminu spotkania.  

3. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski złożone za pośrednictwem e- dziennika. 

 

II. Organizacja działalności dydaktyczno - wychowawczo-opiekuńczej 

1.   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. 

2. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie rodzice  

i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej uzgodnione  

w sekretariacie szkoły.  

3. Przy wejściu do szkoły dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo 

Zdrowia zawierające pouczenia jak należy postępować w przypadku stwierdzenia objawów 

zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy się kontaktować, a także wskazówki 

dla rodzica i ucznia opracowane prze MEN. 

4. Budynek szkoły został podzielony na trzy strefy (ucznia, rodzica, żywienia) i dla każdej  

z nich ustalono odrębny reżim sanitarny. 

5. W czasie zajęć szkolnych jak najczęściej, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane są 

ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety. 

6. Przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania,  uczniowie obowiązkowo myją ręce. 

7. W sanitariatach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk. 

8. Przy wejściu do budynku szkoły znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją 

prawidłowego odkażania rąk. Płyn do dezynfekcji znajduje się także w klasach I – III, salach 

komputerowych i językowych oraz na stołówce szkolnej.  

9. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły 

sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi. 

10. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, w szczególności gorączkę i kaszel, ucznia odizolowuje się w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i 

niezwłocznie powiadamia się rodziców o konieczności odebrania ucznia ze szkoły 

(rekomendowany własny środek transportu). 

11. Na miejsce izolacji w szkole wyznacza się gabinet pielęgniarki. Dziecko lub pracownik 

poddany izolacji ma mierzoną temperaturę. 

12. W celu szybkiej i skutecznej komunikacji  z rodzicem ucznia ustala się kontakt telefoniczny, 

sms – owy. Rodzice mają obowiązek odbierania informacji ze szkoły i stawienia się 

niezwłocznie w razie wezwania.  

13. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez jednego 

rodzica/opiekuna bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W 

drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych 

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.  

14. Osoby wchodzące  do budynku szkoły mają obowiązek  dezynfekcji rąk zgodnie  z  instrukcją 

oraz zasłaniania ust i nosa.  

15. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być 

prowadzone w formie zdalnej.  

16. W razie konieczności  badania temperatury szkoła posiada bezdotykowy termometr.  

 

III.  Strefa rodzica  

1. Rodzic/opiekun wchodzi z dzieckiem do budynku wyłącznie na poziom parteru, uczeń do 

szatni  idzie sam. Tylko rodzice/opiekunowie uczniów klas pierwszych idą z dzieckiem do 

szatni a potem do świetlicy (do końca października).  

2. Rodzice/opiekunowie zachowują 1,5 m dystansu w stosunku do osób przebywających w tym 

samym otoczeniu. 



3. Rodzice/opiekunowie i osoby postronne zobowiązani są do zakrywania ust i nosa.  

4. Każda osoba wchodząca do budynku szkoły zobowiązana jest zdezynfekować ręce lub 

nałożyć jednorazowe rękawice ochronne. Dystrybutor znajduje się przy wejściu do szkoły. 

5. Na teren szkoły może wejść tylko jeden rodzic lub opiekun ucznia kl. 1- 3. 

6. Uczniowie kl. 4 – 8  wchodzą do szkoły samodzielnie.  Rodzice/opiekunowie przyprowadzają 

dzieci do wejścia, od którego dziecko samodzielnie przechodzi do szatni. 

7. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas starszych idą do domu.  

8. Rodzic/opiekun, który odbiera dziecko z klas I- III ze szkoły zgłasza się do portiera, który 

powiadamia nauczyciela o odbiorze ucznia. Tylko rodzice/opiekunowie uczniów klas 

pierwszych schodzą z nimi do szatni zachowując reżim sanitarny (do końca października).  

 

IV.  Strefa ucznia 

1. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie należą do „strefy ucznia”.  

2. W pomieszczeniach należących do strefy ucznia poza uczniami mogą przebywać wyłącznie 

nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące zadania zawodowe 

związane z procesem edukacyjnym na podstawie odrębnych przepisów. 

3. Uczniowie i nauczyciele na terenie szkoły nie mają obowiązku zakrywania ust i nosa. 

4. Oddziały szkolne mają na stałe przydzieloną szatnię i salę lekcyjn.ą 

5. Do toalety w czasie zajęć lekcyjnych w razie konieczności uczniowie wypuszczani są 

pojedynczo. 

6. W czasie przerwy nie może w toalecie przebywać więcej uczniów niż jest toalet.   

7. Klasy przebywają w wyznaczonych, stałych salach z wyjątkiem lekcji informatyki, języków 

obcych, wychowania fizycznego i chemii. Nauczyciele przemieszczają się po szkole. 

(Załącznik nr 1, przydział klas do sal lekcyjnych) 

8. Uczniowie korzystają z łazienek na piętrze, na którym znajduje się przydzielona im sala. 

9. Rozkład lekcji i przerw w szkole (załącznik nr 2).  

10. W klasach I – III nauczyciele organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach  

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. 

11. Na zakończenie zajęć lekcyjnych nie ma dzwonka, dzwonek jest na koniec przerwy. 

12. Klasy spędzają przerwę w szkole są pod nadzorem nauczycieli, którzy mają wyznaczony 

dyżur. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych uczniowie wychodzą na boisko 

według ustalanego grafiku.   

13. W czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych, kiedy nie ma możliwości skorzystania 

z boiska w czasie przerwy  klasy spędzają  je w klasie lub na korytarzu zgodnie z grafikiem 

przerw. 

14. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie wymieniają  się 

przyborami szkolnymi między sobą. Uczeń nie zabiera ze sobą do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów.  

15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie    

      można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.  

   16. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub  

     w sali gimnastycznej.  

   17. Słówka  prowadzone będą  przez nauczycieli w klasie dla uczniów, z którymi mieli lekcję w    

         wyznaczonych godzinach.  

   18. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły, z boiska, przed    



         wejściem na stołówkę należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu   

         oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  

19. Uczniom zapewnia się  korzystanie z dystrybutorów wody pod nadzorem nauczyciela.  

V. Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne  

1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w dniach i godzinach wyznaczonych dla 

danego oddziału.  

2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 2 uczniów. 

3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą kwarantannę przed 

kolejnym wypożyczeniem. 

4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa „Regulamin 

biblioteki szkolnej”. 

5. Zajęcia w świetlicy szkolnej odbywają się z uwzględnieniem zasad sanitarnych 

obowiązujących w strefie ucznia.  

6. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy pozostają 

w szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy rodziców . 

7. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy szkolnej określa 

„Regulamin świetlicy szkolnej”. 

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności zajęcia związane 

z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów realizowane są w grupach uczniów 

przebywających w tym samym czasie w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych 

obowiązujących w strefie ucznia. 

9.  W czasie funkcjonowania szkoły w warunkach epidemii, szkoła prowadzi  zajęcia:  

 korekcyjno – kompensacyjne  

 rewalidacyjne 

 logopedyczne 

 dydaktyczno – wyrównawcze 

 terapeutyczne 

 rozwijajace uzdolnienia i zainteresowania  

10. Zajęcia odbywają się zgodnie w wszystkimi wytycznymi MEN, MZ,  GIS oraz przepisami prawa. 

11. Osoby z zewnątrz prowadzące zajęcia mogą to czynić tylko za zgodą rodziców w małych   

      grupach i przy zachowaniu reżimu sanitarnego. 

 

VI. Strefa żywienia i stołówka 
1. Stołówka należy do strefy żywienia i jednorazowo może przebywać na niej jedna klasa I - III, 

lub 30 uczniów z klas starszych.  

2. Obiady wydawane są wg harmonogramu zgodnie z którym, uczniowie na stołówce 

przebywają w tych samych  zespołach jak podczas zajęć szkolnych. 

3. W stołówce mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele 

wyznaczeni do opieki nad uczniami w stołówce. 

4. Przed spożyciem posiłku uczniowie myją ręce. 

5. Wyznaczony pracownik obsługi podaje posiłki i odbiera naczynia, wyciera stoły  

i krzesła płynem dezynfekującym po każdej grupie spożywającej posiłek. 

6. Uczniowie klas młodszych I - III ze stołówki korzystają podczas lekcji pod nadzorem 

nauczyciela, natomiast uczniowie klas IV - VIII w czasie przerw obiadowych pod nadzorem 

wyznaczonej osoby.  

 



      VII. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1.  Przy wejściu głównym umieszczone są  numery telefonów do właściwej miejscowo  

     powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, organu prowadzącego i do dyrektora szkoły. 

2. Osoby trzecie, w tym rodzice/opiekunowie uczniów, wchodzące do szkoły dezynfekują dłonie 

lub zakładają rękawiczki ochronne, mają zakryte usta i nos oraz nie przekraczają 

obowiązujących stref przebywania. 

3.  Uczniowie  regularnie myją ręce wodą z mydłem, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed 

jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. 

4.  W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal lekcyjnych, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych– 

poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach 

spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

5.  Przeprowadzając dezynfekcję, zachowane będą zalecenia producenta znajdujące się na 

opakowaniu środka do dezynfekcji oraz będą wietrzone dezynfekowane pomieszczenia i 

przedmioty, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do 

dezynfekcji. 

6. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych znajdują się  plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji. 

7. Przy wejściu do  szkoły znajduje się  pojemnik na zużyte maseczki i rękawice jednorazowe. 

8. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub   

    dezynfekować są usunięte lub uniemożliwiony jest do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,   

    skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć czyszczone lub dezynfekowane na  

    bieżąco. 

9. Pracownicy obsługi wyznaczeni do stanowisk pracy w strefie ucznia, zobowiązani są do  

   bieżącego nadzoru nad zachowaniem czystości w miejscach przebywania uczniów wg   

   wytycznych dla szkół w części dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w   

   tym w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej dotykanych przez  

   uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi i dezynfekowania sanitariatów. 

    10. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga są myte detergentem lub   

         dezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.  

       11. Wietrzenie sal, odbywa się co najmniej raz na godzinę. Sale w czasie przerwy  (a w razie   

            potrzeby także w czasie zajęć).  

 12. Personel i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty 

      uczniami oraz nauczycielami. 

       13. Wielorazowe naczynia i sztućce myje się w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze   

           min. 60°C lub się je wyparza.  

 

VIII.  Postanowienia końcowe .  

1. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest 

dopuszczony do pracy.  

2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły obowiązuje 

procedura działania zgodnie z wytycznymi. 

3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie 

szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na 



stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały 

kontakt z zakażonym. 

4. Dla pracowników i nauczycieli  wyznacza się gabinet pielęgniarki, w którym będzie   

    można odizolować  osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.  

1) Pracownicy szkoły zostaną poinstruowani, że w przypadku wystąpienia 

niepokojących objawów choroby zakaźnej pozostają w domu i kontaktują się 

telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę 

medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod nr 999 lub 112 i 

informują, że mogą być zakażeni koronawirusem. O nieobecności w pracy 

pracownik niezwłocznie powiadamia dyrektora szkoły. 

2) W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy 

niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych, powiadamia on dyrektora 

szkoły, udaje się do izolatki i kontaktuje się telefonicznie z lekarzem podstawowej 

opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).  

3) Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg 

oddechowych, bezzwłocznie poddaje się  gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z 

funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz dezynfekuje się powierzchnie 

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

zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

 

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2020r.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1, przydział klas do sal lekcyjnych  

 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/


 im. Jana Pawła II we Wrocławiu  

Rok szkolny 2020/2021 

 

klasa wychowawca nr Sali 

IA Stochnij Ewelina 109 

IB s. Pieprzyk Małgorzata 103 

IIA Hyk Monika 105 

IIB Płomińska Anna 104 

IIIA Jędrzejewska Aleksandra 102 

IIIB Gajda Jolanta 205 

IVA Małczak Katarzyna 203 

IVB Karolina - Rokita Storta 202 

VA Jeżewska Agnieszka 311 

VB Adamska - Lech Małgorzata 204 

VIA Rybak Anna 209 

VIB Kramarczyk - Pepek Amelia 306 

VIIA Nowak Joanna 303 

VIIB Krzeszowska Joanna 302 

VIIIA Ilkowska - Kowol Patrycja 307 

VIIIB Giża Grzegorz 310 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLASA SALE SZKOLNE 

1A 109 (edukacja wczesnoszkolna), 206 (sala informatyczna), sg018 (sala 



gimnastyczna) 

1B 103 (edukacja wczesnoszkolna), 206 (sala informatyczna), sg018 (sala 

gimnastyczna) 

2A 105 (edukacja wczesnoszkolna), 206 (sala informatyczna), sg018 (sala 

gimnastyczna) 

2B 104 (edukacja wczesnoszkolna), 206 (sala informatyczna), sg018 (sala 

gimnastyczna) 

3A 102 (edukacja wczesnoszkolna), 206 (sala informatyczna), sg018 (sala 

gimnastyczna) 

3B 205 (edukacja wczesnoszkolna), 206 (sala informatyczna), sg018 (sala 

gimnastyczna) 

4A 203 (większość przedmiotów), 106 (sala informatyczna),213,313 (sale 

językowe), sg018/sg216(sala gimnastyczna) 

4B 202 (większość przedmiotów), 106 (sala informatyczna),213/313 (sale 

językowe), sg018/sg216(sala gimnastyczna) 

5A 311 (większość przedmiotów), 106 (sala informatyczna),213/313 (sale 

językowe), sg018/sg216(sala gimnastyczna) 

5B 204 (większość przedmiotów), 106 (sala informatyczna),213/313 (sale 

językowe), sg018/sg216(sala gimnastyczna) 

6A 209 (większość przedmiotów), 106 (sala informatyczna),213/313 (sale 

językowe), sg018/sg216(sala gimnastyczna) 

6B 306 (większość przedmiotów), 106 (sala informatyczna),213,313 (sale 

językowe), sg018/sg216(sala gimnastyczna) 

7A 303 (większość przedmiotów), 106 (sala informatyczna),213/313 (sale 

językowe), sg018/sg216(sala gimnastyczna) 

7B 302 (większość przedmiotów), 106 (sala informatyczna),213,313 (sale 

językowe), sg018/sg216(sala gimnastyczna) 

8A 307 (większość przedmiotów), 106 (sala informatyczna),213,313 (sale 

językowe), sg018/sg216(sala gimnastyczna) 

8B 310 (większość przedmiotów), 106 (sala informatyczna),213/313 (sale 

językowe), sg018/sg216(sala gimnastyczna) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aneks do zarządzenia nr 1/2020/2021 

Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek  

im. Jana Pawła II we Wrocławiu 

z dnia 31.08.2020 r. 

 

 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Dz. U. poz. 
1758 z dnia 9.10.2020 r. § 27 pkt. 1, ust. 2 c, pnk.3, ust. 10,15  

 

Wprowadza się zmianę w punkcie IV. Strefa ucznia, w punkcie 3, który brzmi następująco: Uczniowie, 
nauczyciele i pracownicy szkoły podczas przerw mają obowiązek zakrywania ust i nosa od dnia 12.10. 
br. Jeśli, któraś  wymienionych osób nie może ze wzglądów zdrowotnych zakrywać ust i nosa, 
przedstawia zaświadczenie lekarskie. 

 

 

 

 

 

 


