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Zarządzenie nr 9/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie  

z dnia 25 sierpnia 2020 roku 

 

w sprawie sposobu realizacji zadań  

Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie   

w czasie stanu 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) w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządzam, 

co następuje: 

§ 1. 

Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. św. Wincentego 

Pallottiego w Lublinie 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”. 

§ 2. 

Zadania administracyjne szkoły 

1. Ograniczone zostaje przebywanie w placówce osób z zewnątrz. Preferowany jest 

kontakt telefoniczny lub mailowy. 

2. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora,  rady pedagogicznej, rady rodziców 

i samorządu uczniowskiego należy kierować do sekretariatu szkoły w formie 

elektronicznej na adres sekretariat@sp-pallotti.pl lub kontaktować się telefonicznie  

pod numerem 81 533 82 05. Bezpośredni  kontakt jest możliwy wyłącznie 

na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania. 

3. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej, dziennika elektronicznego.pl lub telefonicznie także bezpośrednio 

na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu spotkania. 

4. Osoby trzecie tj. kurier, listonosz nie wchodzą do budynku szkoły, a w razie 

konieczności kontaktują się z sekretariatem szkoły za pośrednictwem portiera. 
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§ 3. 

Organizacja zajęć i pracy szkoły 

1. Wyboru formy kształcenia – stacjonarnej, hybrydowej lub zdalnej, w zależności 

od stopnia zagrożenia epidemiologicznego na obszarze Miasta Lublin, na terenie 

którego ma siedzibę szkoła, został zaliczony do strefy „czerwonej” lub „żółtej”, 

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1356), dyrektor podejmuje decyzję 

o ograniczeniu funkcjonowania szkoły przewidzianej w odrębnych przepisach. 

2. W sytuacji niezaliczenia Miasta Lublin do strefy „żółtej” lub „czerwonej” w szkole 

funkcjonuje kształcenie w trybie stacjonarnym. Obowiązują wytyczne dla szkół 

i placówek oświatowych. 

3. W przypadku zaliczenia Miasta Lublin do strefy „żółtej” lub wystąpienia innego 

zagrożenia epidemiologicznego dyrektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu: 

1) mieszanej formy kształcenia (hybrydowej) dającej możliwość wprowadzenia 

zawieszenia zajęć stacjonarnych klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły 

w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć. Zawieszenie zajęć 

stacjonarnych oznacza wprowadzenie kształcenia na odległość (zdalnego), 

2) kształcenia zdalnego oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas 

określony i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji 

zdalnej). 

4. W przypadku zaliczenia Miasta Lublin do strefy „czerwonej” lub wystąpienia innego 

zagrożenia epidemicznego dyrektor podejmuje decyzję o wprowadzeniu kształcenia 

zdalnego – oznaczającego zawieszenie zajęć stacjonarnych na czas określony 

i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość (edukacji zdalnej). 

5. Wprowadzenie formy kształcenia, o której mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 wymaga 

uzyskania zgody organu prowadzącego i otrzymania pozytywnej opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
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§ 4 

WARIANT A – STACJONARNY 

Wytyczne dla rodziców/opiekunów prawnych: 

• Na zajęcia w szkole mogą stawiać się tylko uczniowie zdrowi, bez objawów choroby 

zakaźnej czy objawów sugerujących infekcję dróg oddechowych. 

• Do szkoły nie mogą przychodzić uczniowie, jeśli przejawiają symptomy choroby 

zakaźnej, objawy sugerujące infekcję dróg oddechowych, zamieszkują z osobami 

chorymi zakaźnie, odbywającymi kwarantannę lub przebywającymi w izolacji. 

• Rodzice/opiekunowie prawni ucznia są bezwzględnie zobowiązywani 

do poinformowania dyrekcji szkoły o przypadkach wystąpienia COVID-19 

w najbliższej rodzinie lub możliwości kontaktu ucznia z osobą chorą. W tej sytuacji 

uczeń pozostaje w domowej kwarantannie przez dwa tygodnie.    

• Do szkoły mogą przychodzić wyłącznie uczniowie, których rodzice zobowiązują się  

do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły w wyniku pojawienia się u niego 

symptomów choroby zakaźnej lub innej. 

• Tylko zdrowi opiekunowie mogą przyprowadzać dzieci do szkoły i zabierać je 

do domu. 

• W drodze do i ze szkoły uczniowie oraz ich opiekunowie przestrzegają aktualnych 

wytycznych GIS oraz zaleceń MZ dotyczących zasad zachowania w przestrzeni 

publicznej. 

• W celu ograniczenia przebywania w szkole osób trzecich rodzice/opiekunowie dzieci 

przekazują ucznia pod opiekę pracowników szkoły w przedsionku, zachowując dystans 

społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich 

rodziców/opiekunów prawnych wynoszący min. 1,5 metra. Rodzice nie wchodzą 

z dziećmi do szatni, do świetlicy, przed sale lekcyjne. Obowiązuje zasada jeden rodzic 

z dzieckiem/dziećmi. 

• Wizyty rodziców/opiekunów prawnych w szkole należy ograniczyć do niezbędnego 

minimum. Przebywając i przemieszczając się w budynkach szkoły, należy 

bezwzględnie zachować reżim sanitarny – stosować się do instrukcji pracowników 

szkoły, zdezynfekować ręce i mieć osłonięte usta i nos. 

• W przedsionkach budynków szkoły zostały wywieszone numery telefonów do organu 

prowadzącego, Lubelskiego Kuratora Oświaty, stacji sanitarno-epidemiologicznej, 
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służb medycznych, plakaty „Wskazówki dla rodzica” i „10 zasad dla ucznia” 

opracowane przez MEN oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Należy się 

z nimi zapoznać. 

• Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek zdezynfekowania rąk (jeśli 

występują przeciwwskazania medyczne do dezynfekcji, uczeń powinien bezpośrednio 

po przyjściu do szkoły umyć ręce w łazience wodą z mydłem). Płyn do dezynfekcji 

oraz instrukcja jego użycia znajduje się w przedsionku szkoły.  

• Należy unikać powstawania większych skupisk rodziców/opiekunów i uczniów  

w przedsionku i przed szkołą. 

• Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia lub u siebie objawy mogące wskazywać 

na infekcję dróg oddechowych (w tym w szczególności gorączkę, kaszel) lub gdy 

uczeń sam zgłosi  złe samopoczucie, pracownik telefonicznie informuje o zaistniałej 

sytuacji sekretariat. Sekretariat przekazuje informację dyrektorowi szkoły 

i pielęgniarce. Następnie pielęgniarka lub wyznaczony przez dyrektora pracownik 

(w sytuacji nieobecności pielęgniarki) przejmuję opiekę nad uczniem i odizolowuje go 

w wyznaczonym miejscu. Uczniowi zostanie zmierzona temperatura. Szkoła posiada 

termometr bezdotykowy 

• Na miejsce izolacji wyznacza się salę nr 50. 

• W izolatorium uczeń przebywa pod opieką pielęgniarki szkolnej lub innej osoby 

wyznaczonej przez dyrektora z zapewnieniem minimum 2 m odległości, 

w oczekiwaniu na rodziców/opiekunów prawnych, którzy muszą jak najszybciej 

odebrać dziecko ze szkoły. 

• Rodzice/opiekunowie prawni zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczności 

odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).Uczniów 

obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

ręce zdezynfekować), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, 

nosa i ust oraz zachowywanie dystansu społecznego. 

• Uczeń ma obowiązek posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć  

będą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze.  

• Uczniowie korzystają tylko ze swoich przyborów szkolnych, nie wymieniają się nimi 

między sobą. 
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• Rodzice powinni zadbać o to, aby dzieci nie zabierały do szkoły niepotrzebnych 

przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały 

swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne 

czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki czy rzeczy.  

• Rodzice powinni zadbać o to, aby dzieci przynosiły do szkoły swoje jedzenie i napoje 

oraz stale przypominać dzieciom o zakazie dzielenia się jedzeniem i piciem z innymi 

uczniami. 

• Rodzice i opiekunowie uczniów korzystających ze świetlicy, stołówki oraz biblioteki 

szkolnej mają obowiązek zapoznać się ze zmianami w Regulaminie świetlicy, 

Regulaminie stołówki oraz Regulaminie biblioteki. Dokumenty te, zawierające zmiany 

związane z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie epidemii, zostaną umieszczone  

na stronie internetowej szkoły. 

• Wytyczne dotyczące organizacji zajęć wychowania fizycznego oraz form pracy 

określają Regulamin sali gimnastycznej oraz Regulamin siłowni. Dokumenty te, 

zawierające zmiany związane z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie epidemii, 

zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły. Rodzice i opiekunowie uczniów 

mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem sali gimnastycznej. 

 

Korzystanie z szatni: 

• Uczniowie mają obowiązek przychodzić do szkoły punktualnie, jednak nie wcześniej 

niż 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć (nie dotyczy uczniów 

przebywających w świetlicy szkolnej). Po zakończonych zajęciach uczniowie 

niezwłocznie korzystają z szatni i opuszczają budynek szkoły. Nie gromadzą się 

przed szkołą. 

• W celu ograniczenia przebywania w szkole osób trzecich rodzice/opiekunowie dzieci 

przekazują ucznia pod opiekę pracowników szkoły w przedsionku. Nie wchodzą  

z dziećmi do szatni. Po zakończonych zajęciach czekają na dziecko w przedsionku lub 

przed szkołą. 

• Uczniowie przebywając w szatni bezwzględnie stosują się do poleceń nauczyciela 

dyżurującego lub innego pracownika szkoły. 
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• Korzystając z szatni, nie należy gromadzić się. W miarę możliwości należy 

zachowywać dystans i czas przebywania w pomieszczeniu ograniczyć do minimum. 

• Obuwie zmienne należy przechowywać w odpowiednich workach umieszczonych  

w przydzielonym dla danego ucznia miejscu. 

Organizacja zajęć i przerw międzylekcyjnych: 

• Zajęcia edukacyjne odbywają się zgodnie z opracowanym planem lekcji zakładającym 

różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły oraz  

z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły.  

• Rodzice podejmują decyzję, czy dziecko będzie osłaniało usta i nos podczas pobytu  

w szkole (zarówno na zajęciach, jak i na przerwach). Swoją decyzję zgłaszają 

wychowawcy. 

• Wchodząc do szkoły, do sal lekcyjnych, do biblioteki, do stołówki, do świetlicy, 

do obiektów sportowych uczeń ma obowiązek zdezynfekować ręce przygotowanym 

płynem.  

• We wszystkich pomieszczeniach szkoły, w których odbywają się zajęcia, znajdują się:  

płyn do dezynfekcji rąk, płyn do dezynfekcji powierzchni i rękawiczki. 

• Sale lekcyjne zostały przygotowane zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEN,  

z uwzględnieniem możliwości bazowych szkoły. Pomieszczenia będą regularnie 

wietrzone (co najmniej raz na godzinę, w czasie przerw, a w razie potrzeby także 

w czasie zajęć). 

• Pomieszczenia szkolne są utrzymywane w czystości, a powierzchnie dotykowe: 

poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, klawiatury, poręcze krzeseł, blaty 

w salach – dezynfekowane. Urządzenia sanitarno-higieniczne są dezynfekowane lub 

czyszczenie z użyciem detergentu. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle 

przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka 

do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia 

dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni 

na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.  

• Części wspólne są wietrzone co najmniej raz na godzinę. 

• Przerwy w klasach I-III będą organizowane w interwałach adekwatnych do potrzeb 

uczniów zgodnie z opracowanym harmonogramem.  
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• Uczniowie klas IV-VIII mają możliwość przebywania na dziedzińcu szkoły 

(na świeżym powietrzu) w czasie przerw adekwatnie do warunków pogodowych – 

z zachowaniem dystansu społecznego. 

• Szkoła prowadzi monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń 

sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni 

dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników. 

• W szkole znajdują się miejsca/pojemniki do wyrzucania zużytych rękawic 

jednorazowych oraz maseczek – są to kosze opisane zużyte środki ochrony osobistej. 

§ 5 

WARIANT B – MIESZANY (HYBRYDOWY) 

• Zajęcia będą odbywać się w systemie pracy rotacyjnej obejmującej dwutygodniowe 

zmiany (czas może zostać zmieniony w zależności od sytuacji epidemicznej). 

• Organizacja pracy:  

• 6 oddziałów uczęszcza na zajęcia edukacyjne w trybie normalnym – klasy I-III, 

• 10 oddziałów realizuje zajęcia w trybie pracy zdalnej – klasy IV-VIII. 

• Zajęcia zdalne będą realizowane w różnych formach, w tym obligatoryjnie będą 

to lekcje online w ilości określonej w Harmonogramie pracy rotacyjnej – 

Załącznik nr 1. 

• Zajęcia zdalne będą organizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegółowych 

rozwiązaniach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

• Nauczyciel prowadzi zajęcia zdalne w domu lub w budynku szkoły. 

§ 6 

WARIANT C – ZDALNY 

• Zajęcia zdalne będą organizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w Szczegółowych 

rozwiązaniach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej im. św. Wincentego Pallottiego w Lublinie w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
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• Nauczyciele prowadzący zajęcia zdalne realizują je w domu lub w budynku szkoły. 

§ 7. 

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. 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 roku. 

 

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

