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§ 1. Informacje ogólne dla rodziców i osób postronnych.
1. W okresie trwającej epidemii kontakt rodziców i innych osób postronnych ze szkołą
zasadniczo odbywa się zdalnie.
2. Możliwymi środkami komunikacji są:
 z dyrektorem szkoły za pomocą dziennika elektronicznego, poczty email:
kalisz.nazaret.szkola@gmail.com bądź przez sekretariat,
 z sekretariatem szkoły za pomocą telefonu nr 62 50 25 501 lub 507 720 641,
dziennika elektronicznego albo poczty email: kalisz.nazaret.szkola@gmail.com,
 z wychowawcami klas/nauczycielami za pomocą telefonów służbowych lub
dziennika elektronicznego.
3. Jeśli sprawa wymaga osobistego załatwienia jej w szkole, należy telefonicznie uzgodnić
termin takiej wizyty.
4. Osobiste załatwianie spraw może odbywać się:
 w dużym budynku szkoły: w sekretariacie lub w sali 62,
 w Wieczerniku – w pokoju gościnnym.
5. W bezpośrednim kontakcie z pracownikami szkoły rodzic/osoba postronna ma
obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący
min. 1,5 metra.
6. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/osoba postronna dezynfekuje ręce płynem
dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym się przy wejściu do szkoły, zgłasza
pracownikowi obsługi spotkanie z nauczycielem podając swoje dane oraz nazwisko
nauczyciela. Pracownik szkoły dane wpisuje do Rejestru wejść do szkoły. Rodzic czeka w
wejściu na nauczyciela, z którym jest umówiony i z nim wchodzi na teren szkoły z
zachowaniem zasad opisanych w pkt. 5.
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7. Pracownik szkoły ma prawo sprawdzić dane osobowe rodzica/prawnego opiekuna, który
zgłasza spotkanie z nauczycielem na terenie placówki.

§ 2. Zgoda rodziców i procedura postępowania w sytuacji zagrożenia.
1. Wychowawcy klas na podstawie oświadczeń zebranych od rodziców sporządzają wykaz
danych kontaktowych rodziców/opiekunów którzy zapewniających szybką komunikację
w przypadku zachorowania ucznia lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole.
Dane kontaktowe znajdują się w gabinecie pielęgniarki oraz w sekretariacie szkoły.
W oświadczeniu rodzic wyraża swoje stanowisko co do zgody na pomiar temperatury
ciała swojego dziecka w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.
2. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania z rodzicami mogą być
prowadzone w formie zdalnej.
3. Szczegóły postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia na terenie szkoły opisuje
Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem na
terenie SP Sióstr Nazaretanek w Kaliszu, która stanowi załącznik 1 do niniejszego
zarządzenia.

§ 3. Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej.
1. W szkole mogą przebywać osoby, u których nie ma widocznych objawów choroby
wskazującej na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na
kwarantannie lub w izolacji.
2. Rodzice/opiekunowie odprowadzający/odbierający uczniów mogą wchodzić tylko:
 w dużym budynku szkoły (gdzie uczą się dzieci z klas 4 – 8) – do przedsionka szkoły,
 w tzw. Wieczerniku (gdzie uczą się dzieci z klas 1 – 3) – do strefy wyznaczonej przy
wejściu. W tej strefie mogą równocześnie przebywać 4 dorosłe osoby (zachowując
dystans społeczny). Pozostałe osoby powinny czekać na zewnątrz.
3. Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa
związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (zachowanie dystansu
społecznego, stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki
jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
4. Uczniowie klas 1 – 3 wszystkie zajęcia odbywają w Wieczerniku lub na boisku szkolnym,
a uczniowie klas 4 – 8 w dużym budynku i na boisku.
5. Po wejściu do szkoły uczeń odkaża ręce płynem do dezynfekcji. Po skorzystaniu z szatni
uczeń myje ręce w wyznaczonej toalecie. Następnie kieruje się do klasy, w której ma
zajęcia.
6. Uczniowie zajmują stałe miejsca w wyznaczonych klasach. W przypadku, gdy klasy będą
się dzielić na grupy i zmieniać sale, będzie robiona dezynfekcja blatów, krzeseł i
przyrządów po każdej takiej lekcji. Wyposażenie sal szkolnych dostosowane jest do
wytycznych.
7. Podczas zajęć uczniowie i nauczyciele nie muszą zasłaniać ust i nosa.
8. W miejscach wspólnych: na korytarzach, w szatni, w toaletach:
 pracownicy szkoły obowiązkowo noszą maseczki/przyłbice,
 uczniowie powinni zasłaniać usta i nos, chyba że mają ku temu przeciwskazania
zdrowotne, a rodzice złożą do wychowawcy klasy stosowne oświadczenie, aby
dziecko zwolnić z tego obowiązku.
9. Należy wdrażać uczniów do przestrzegania ogólnych zasad higieny:
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 częste mycie rąk (zwłaszcza przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety),
 dezynfekowanie rąk po wejściu do innej klasy (pracowni),
 ochrona podczas kichania i kaszlu,
 unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
W toaletach dostępne są plakaty prezentujące prawidłowe mycie rąk.
W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją prawidłowego
odkażania rąk.
10. W klasach 1 – 3 przed przerwą na zjedzenie drugiego śniadania, bezpiecznymi środkami
dezynfekującymi wycierane są blaty stołów, a uczniowie obowiązkowo myją ręce.
11. W czasie zajęć szkolnych, co 3 godziny, bezpiecznymi środkami odkażającymi wycierane
są ciągi komunikacyjne, klamki, umywalki, baterie łazienkowe, toalety i poręcze.
12. Po zakończeniu zajęć uczniowie klas 1 – 6 przebywają w świetlicy szkolnej (oddzielny
Regulamin) albo opuszczają budynek szkoły samodzielnie lub pod opieką osoby
upoważnionej.
Jeżeli uczniowie po zajęciach przebywają na terenie boiska szkolnego, odbywa się to
wyłącznie na odpowiedzialność rodziców.
13. Po zakończeniu zajęć szkolnych, pomieszczenia szkolne i teren przynależący do szkoły
sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi.
14. Przy wejściu do budynków szkoły oraz na stronie internetowej 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 wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz
komunikaty dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii.
15. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych mogą przebywać w klasie, na korytarzu lub
na boisku szkolnym z zachowaniem dystansu społecznego. Bez ważnej potrzeby
uczniowie nie przemieszczają się między piętrami.
16. W dużym budynku szkoły uczniowie mogą korzystać z dostępu do wody pitnej w holu
obsługiwanego przez osobę dorosłą napełniając własne butelki/bidony.
17. Przechowywanie podręczników i przyborów szkolnych odbywa się wg ustaleń z
wychowawcą (klasy 1 – 3), a w dużym budynku szkoły w indywidualnych szafkach w szatni.
18. Uczniowie przynoszą do szkoły swoje przybory i nie pożyczają ich sobie nawzajem. Nie
powinni przynosić przedmiotów zbędnych. Wspólne przybory wykorzystywane podczas
zajęć (np. do ćwiczeń na lekcjach wf, w pracowniach tematycznych) są czyszczone lub
dezynfekowane.
19. Po zakończonych lekcjach uczeń zabiera do domu swoje pomoce i przybory szkolne.
Rodzice dziecka są zobowiązani do wyczyszczenia i zdezynfekowania używanych w szkole
pomocy.
20. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu lub
w sali gimnastycznej.
21. Nauczyciele ustalają z uczniami szczegółowe zasady profilaktyki zakażeń odpowiednie do
rodzaju prowadzonych zajęć.
22. 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.
3

Załącznik 2 do zarządzenia dyrektora nr 3/2020
- procedury w czasie epidemii COVID-19
23. Szkoła w okresie COVID – 19 nie organizuje wyjazdów na basen i wycieczek szkolnych.

§ 4. Zajęcia wychowania fizycznego
1. Szkoła w czasie epidemii w miarę możliwości pogodowych prowadzi zajęcia na świeżym
powietrzu, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu społecznego.
2. Przed wyjściem na zajęcia nauczyciel przypomina zasady i regulaminy dotyczące
bezpieczeństwa korzystania ze sprzętu sportowego.
3. Uczniowie każdorazowo (przed i po zajęciach sportowych) przed wejściem do szatni
dezynfekują ręce.
4. Nauczyciel podczas zajęć ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi
między nimi. Podczas gier i zabaw nauczyciel będzie uwzględniał przepisy dotyczące
dystansu społecznego.
5. W szatni szkolnej zawsze obowiązuje zasada: jednocześnie może przebywać jedna grupa
uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej odległości od siebie
z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.
6. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na dwór nakładając strój
odpowiedni do warunków pogodowych i czekają w wyznaczonym miejscu.
7. Wyjście i powrót na zajęcia sportowe odbywają się wyłącznie pod nadzorem nauczyciela
po uprzednim ustawieniu uczniów z zachowaniem dystansu społecznego.
8. Sprzęt i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są dezynfekowane
poprzez oprysk środkiem dezynfekującym po zakończonym pobycie i zajęciach grupy
uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa
uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach
dezynfekcji.
9. Każda grupa ma wydzieloną swoją strefę i nie może jej zmieniać w trakcie zabaw i gier
sportowych.
10. Podczas pobytu na placu i boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych
sprzętów, które mogą być poddane codziennej dezynfekcji, nie zostały wyłączone z
użytkowania i nie zostały oznaczone taśmami.
11. Urządzenia znajdujące się na terenie boiska dopuszczone do użytku przez Dyrektora na
zakończenie każdego dnia są dezynfekowane.
12. Po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich
środkiem - mydłem bakteriobójczym/środkiem dezynfekującym.

§ 5. Wyjście na boisko/plac zabaw
1.
2.
3.

4.
5.

Jeśli pogoda na to pozwoli, uczniowie będą korzystali z boiska/placu zabaw przy
zachowaniu następujących zasad:
uczniowie zachowują dystans społeczny,
nauczyciel dyżurujący na boisku ogranicza aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi
między uczniami,
siłownia i boisko szkolne/plac zabaw są zamknięte dla rodziców/opiekunów
prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych;
rodzice/opiekunowie mogą przebywać w miejscach wyznaczonych na oczekiwanie na
dziecko – przed wejściem do budynku.
jeżeli na boisku przebywa więcej niż jedna grupa uczniów, powinny one zająć wyznaczone
strefy,
wyznaczone strefy będą zaznaczone za pomocą pachołków lub innych elementów,
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6. na boisku sportowym dzieci mogą przebywać bez maseczek ochronnych,
7. podczas pobytu na placu zabaw/boisku szkolnym zezwala się na korzystanie tylko z tych
sprzętów, które mogą być poddawane codziennej dezynfekcji i które nie zostały
wyłączone z użytkowania oraz nie zostały oznaczone taśmami,
8. urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw i boiska dopuszczone do użytku przez
Dyrektora na zakończenie każdego dnia są dezynfekowane,
9. wszelkie sprzęty sportowe mogą być użyte przez inną grupę dzieci po ich
wydezynfekowaniu,
10. po wejściu do budynku szkoły uczniowie dezynfekują ręce przeznaczonym dla nich
środkiem – mydłem bakteriobójczym i środkiem dezynfekcyjnym.

§ 6. Szatnia
1. Każdy uczeń przebywa w szatni tylko w celu przebrania się. Powinien uczynić to sprawnie,
aby nie blokować miejsca innym osobom korzystającym z tego pomieszczenia.
2. Jeżeli w okolicy jego szafki jest już paru uczniów, powinien poczekać, aż zwolni się
miejsce, aby zachować odpowiedni dystans.
3. Uczeń ma obowiązek dostosowania się do poleceń dyżurującego nauczyciela lub
pracownika szkoły.
4. W szafkach uczniowie mogą przechowywać jedynie odzież wierzchnią, obuwie zmienne,
strój sportowy oraz książki.
5. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może wejść do szatni także podczas przerw
międzylekcyjnych.
6. Po wyjściu z szatni, przed udaniem się do klasy, uczeń dokładnie myje ręce.

§ 7. Biblioteka
1. W celu uniknięcia dodatkowych skupisk uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej w
dniach i godzinach wyznaczonych dla danego oddziału.
2. W bibliotece szkolnej przy wejściu jest płyn dezynfekcyjny, z którego należy skorzystać
zaraz po wejściu do pomieszczenia.
3. Uczniowie oddają wypożyczone książki, wkładając je do pudełka w bibliotece.
4. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą 2-dniową
kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem.
5. Wypożyczając książkę, uczeń nie podchodzi do półki, lecz podaje tytuł lub prosi
bibliotekarza o zaproponowanie jakiejś książki. Na gazetce przy bibliotece można
wcześniej zapoznać się z ciekawymi pozycjami książkowymi.
6. W celu kierowania zapytań o książki lub wyjaśnienia spraw dotyczących zwrotów można
kontaktować się z p. Renatą Starczewską przez dziennik elektroniczny.
7. Pomieszczenia biblioteczne należy wietrzyć co godzinę.
8. Bibliotekarz mający kontakt z czytelnikami zobowiązany jest pracować w
maseczce/przyłbicę i rękawiczkach. Dokonuje regularnej dezynfekcji powierzchni
wspólnych (blaty, klamki itp.)
9. Korzystając z biblioteki należy założyć maseczkę lub przyłbicę.
10. W wyznaczonej strefie w bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 2
uczniów. Pozostali powinni oczekiwać przed biblioteką z zachowaniem dystansu
społecznego.
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11. Na terenie biblioteki można skorzystać także z xero. Zamówienia należy składać
ustawiając się w dodatkowej kolejce.
12. Szczegółowe warunki organizacyjne korzystania z biblioteki określa „Regulamin biblioteki
szkolnej”.

§ 8. Świetlica i zajęcia pozalekcyjne
1. W świetlicy może przebywać uczeń, którego rodzice/opiekunowie wypełnili kartę
zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej.
2. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się w wyznaczonej sali lekcyjnej z uwzględnieniem
zasad sanitarnych:
- przed przyjściem do sali uczeń myje ręce,
- uczeń zajmuje wyznaczone miejsce w sali,
- uczniowie nie wymieniają się między sobą przyborami, planszami do gier, itp.
- uczeń korzysta z toalety na danym piętrze,
- sala często jest wietrzona (np. co 45 min.)
- uczeń opuszcza świetlicę po otrzymaniu od opiekuna informacji o przyjściu rodziców.
3. Po każdych zajęciach sala świetlicy jest dezynfekowana.
4. Szczegółowe warunki organizacyjne korzystania ze świetlicy szkolnej określa „Regulamin
świetlicy szkolnej”.
5. 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.

§ 9. Obiady w szkole
1. Przy organizacji żywienia obowiązują dotychczasowe wymagania odnoszące się do
zbiorowego żywienia dzieci i młodzieży, a dodatkowo procedury szczególnej ostrożności
dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników cateringu.
2. Przed przystąpieniem do wydawania obiadów dla uczniów, pracownik cateringu
przechodzi procedurę higienicznego mycia rąk i dezynfekcji środkiem zgodnie z instrukcją
mycia i dezynfekcji rąk. Następnie stosuje środki ochrony osobistej w postaci rękawiczek
jednorazowych i maseczki/przyłbicy.
3. Pracownik cateringu dezynfekuje blaty stołów i krzesła.
4. Przed spożywaniem obiadu oraz po jego zjedzeniu uczniowie myją ręce.
5. Uczniowie mają wyznaczone miejsca siedzące przy stole w swoich oddziałach klasowych,
z zachowaniem dystansu społecznego.
6. W jadalni mogą przebywać wyłącznie uczniowie korzystający z posiłków i nauczyciele
wyznaczeni do opieki nad uczniami.
7. Wyznaczony pracownik cateringu podaje obiady w opakowaniach jednorazowych,
wyciera stoły i krzesła płynem dezynfekującym po każdej osobie spożywającej posiłek.
8. Obiady wydawane są wg harmonogramu:
- w dużym budynku w jadani o godz. 12:25,
- w Wieczerniku w wyznaczonej sali o godz. 12:40.
9. W jadalni dostępne są płyny dezynfekujące ręce i instrukcje dezynfekowania rąk.
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§ 10. 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. W przypadku wprowadzenia przez władze państwowe/samorządowe innych przepisów
dotyczących reżimu sanitarnego – będą one miały zastosowanie w Szkole Podstawowej
Sióstr Nazaretanek w Kaliszu.
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