
KOMUNIKAT DYREKTORA SZKOŁY  

z dnia 22 maja 2020r. w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa, organizacji zajęć 

i konsultacji w trybie stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1, w związku z art. 30b i 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 410, 492, 495, 642, 742, 780 i 871) oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493, 530, 564, 657, 781 i 872) 

wprowadzone zostają zasady, procedury i instrukcje, których celem jest: 

1) dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz osób przebywających na 

terenie szkoły, 

2) minimalizowanie ryzyka zakażenia uczniów i pracowników, 

3) ograniczenie liczby kontaktów na terenie szkoły w danym przedziale czasowym, w ramach 

zabezpieczenia przed możliwym zakażeniem, 

4) kompleksowe działanie przeciwepidemiczne dostosowane do etapu zaawansowania stanu 

epidemii. 

 

1. Zasady organizacji zajęć z rewalidacji w systemie stacjonarnym w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. (załączniki nr 1 i 1a, załącznik 2b) 

2. Zasady organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych dla uczniów klas I – III w systemie 

stacjonarnym w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. (załączniki 2, 2a, 2b) 

3. Zasady organizacji konsultacji dla uczniów. (załączniki 2, 2b) 

4. Zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej w trakcie epidemii COVID-19. (załącznik 3) 

5. Algorytmy postępowania (załączniki nr 4a - e): 

1. podczas przychodzenia uczniów do szkoły, 

2. podczas wychodzenia uczniów ze szkoły, 

3. podczas wejścia osoby z zewnątrz, 

4. wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub zachorowania na COVID-19 

stanowi załącznik, 

5. z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. 

6. Na terenie szkoły umieszcza się w miejscach widocznych dla użytkowników, w szczególności  

w toaletach, przy wejściu do wyznaczonych pomieszczeń, instrukcje higieniczno-sanitarne  

Instrukcje: (załączniki nr 5a - d): 

1) mycia rąk, 

2) dezynfekcji rąk, 

3) nakładania i zdejmowania maseczki, 

4) nakładania i zdejmowania rękawic. 

7. Ustala się procedury (załączniki nr 6a - b):  

1) przebywania ucznia w szkole, 

2) ogólnej organizacji zajęć stacjonarnych w szkole pod kątem zachowania zasad 

bezpieczeństwa. 
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