
SPWaks.021.21.2020      Waksmund, dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 

Zarządzenie Nr 21/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waksmundzie 

z dnia 27 sierpnia 2020r. 

w sprawie:  procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie Szkoły Podstawowej 

w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć edukacyjnych i wychowawczo-

opiekuńczych na terenie Szkoły w trakcie pandemii koronawirusa COVID- 19. 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz. U.  z 2019 r. poz. 1148 ze zm.) zarządzam, co następuje: 

§1. 

1. Niniejszym wprowadzam: „Wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa, obowiązującą na terenie 

Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć edukacyjnych 

i wychowawczo-opiekuńczych w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19, zwanej dalej 

„Procedurą”, stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia. 

2. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać 

z opieki lub zajęć w szkole. 

§2. 

Integralną częścią Procedury są następujące załączniki: 

1) Załącznik nr 2 – Oświadczenie rodzica potwierdzające zapoznanie się z Wewnętrzną 

procedurą bezpieczeństwa, obowiązującą na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie 

w okresie organizowania zajęć dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych w trakcie 

pandemii koronawirusa COVID-19; 

2) Załącznik nr 3 – Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych z rodzicem 

ucznia; 

3) Załącznik nr 4 – Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała ucznia; 

4) Załącznik nr 5 – Oświadczenie o stanie zdrowia ucznia oraz o tym, czy ktoś z domowników 

przebywa w kwarantannie domowej lub izolacji; 

5) Załącznik nr 6 – Jak skutecznie dezynfekować ręce ? 

6) Załącznik nr 7 – Jak skutecznie myć ręce ? 

7) Załącznik nr 8 – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć maseczkę ? 

8) Załącznik nr 9 – Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice?  

9) Załącznik nr 10 – harmonogramy, zasady funkcjonowania pomieszczeń szkolnych i stref, 

zmniejszających możliwość rozprzestrzeniania się zakażenia koronawirusem COVID-19, 

które będą modyfikowane w miarę potrzeb, bez konieczności zmiany niniejszego 

Zarządzenia. 

§3. 

1. Wprowadzam Procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub zachorowania 

na COVID – 19, stanowiącą załącznik nr 11, zwana dalej „procedurą zakażenia”. 



2. „Procedura zakażenia” obowiązuje wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą 

korzystać z opieki lub zajęć w szkole. 

 

§4.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Anna Szałwia - dyrektor 

 


