Znak: SPWaks.021.6.2022

Waksmund, dnia 11 kwietnia 2022 r.

Zarządzenie Nr 5/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Waksmundzie
z dnia 11 kwietnia 2022r.
w sprawie: wytycznych przeciwepidemicznych obowiązujących Szkole Podstawowej w Waksmundzie
w okresie organizowania zajęć edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych na terenie
Szkoły w trakcie pandemii koronawirusa COVID- 19 od 11 kwietnia 2022 r.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj.:
Dz. U. z 2021 r. poz. 1082910 ze zm.) zarządzam, co następuje:
§1.
1. Niniejszym wprowadzam: „Wytyczne przeciwepidemiczne obowiązujące w okresie organizowania
zajęć edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych na terenie Szkoły Podstawowej
w Waksmundzie w trakcie pandemii koronawirusa COVID - 19 od 11 kwietnia 2022 r., stanowiące
załącznik nr 1 do zarządzenia.
2. Wytyczne obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać
z opieki lub zajęć w szkole.
3. Wytyczne zostały opracowane na podstawie „Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół
podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny (aktualizacja) oraz Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
§2.
Integralną częścią Wytycznych są następujące załączniki:
1) Załącznik nr 2 – Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych z rodzicem
ucznia;
2) Załącznik nr 3 – Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała ucznia;
§3.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników przewidują „Wytyczne MEiN, MZ
i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny.”
§4.
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 kwietnia 2022 r.
2. Traci moc Zarządzenie Nr 4/2022 z dnia 30.03.2022 r. w wytycznych przeciwepidemicznych
obowiązujących Szkole Podstawowej w Waksmundzie w okresie organizowania zajęć
edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych na terenie Szkoły w trakcie pandemii koronawirusa
COVID-19 od 4 kwietnia 2022 r.
Anna Szałwia - dyrektor

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 5/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Waksmundzie z dnia 11 kwietnia 2022 r.

„Wytyczne przeciwepidemiczne, obowiązujące w okresie organizowania zajęć edukacyjnych
i wychowawczo-opiekuńczych na terenie Szkoły Podstawowej w Waksmundzie w trakcie
pandemii koronawirusa COVID 19 od 11 kwietnia 2022 r.”
Organizacja opieki w szkole:
1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej.
2. Dziecko nie zabiera ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów.
3. Grupa dzieci wraz z opiekunem, w miarę możliwości, przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
4. W sali, w której przebywa grupa są przedmioty i sprzęty, które można skutecznie uprać lub
dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki,
obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.
5. Sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie gdy dzieci nie przebywają w sali, oraz
w razie potrzeby również w czasie zajęć, a także w dni wolne od zajęć,
6. Rekomenduje się zachowanie dystansu społecznego pomiędzy uczniami uczęszczającymi do
różnych klas. Uczniowie uczą się w tych samych klasach. Do grupy przyporządkowani są ci
sami nauczyciele.
7. Uczniowie klas 1-8 przychodzą do szkoły maksymalnie 10 minut przed rozpoczęciem zajęć,
udają się do wyznaczonej szatni, a następnie czekają na nauczyciela pod swoją salą lekcyjną.
W przypadku, zaistnienia konieczności przychodzenia ucznia do szkoły wcześniej niż
10 minut przed rozpoczęciem zajęć, rodzice informują wychowawcę o tym fakcie
wychowawcę klasy.
8. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej ograniczają do
minimum kontakty z dziećmi oraz nauczycielami.
9. Rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów przyprowadzających
i odbierających dzieci w odniesieniu do pracowników, jak i innych dzieci i ich rodziców.
10. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do budynku szkoły lub na teren szkoły,
zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.
11. Osoby trzecie przebywające w szkole są zobowiązane do przestrzegania zasad związanych
z bezpieczeństwem zdrowotnym, w tym higieny rąk.
12. Obowiązują ogólne zasady higieny:
- częste mycie rąk ( po przyjściu ze szkoły należy niezwłocznie umyć ręce);
- ochrona podczas kichania i kaszlu;
- unikanie dotykania oczu, nosa, ust;
- nie dzielenie się zaczętym jedzeniem.
13. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów mogących wskazywać na infekcję lub
chorobę zakaźną, odizolowuje się je wyznaczonym miejscu z zapewnieniem opieki
i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka ze Szkoły.
14. Uczniowie korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie Szkoły oraz
z możliwości skorzystania z terenów rekreacyjnych.

15. Sprzęt na placu zabaw lub boisku szkolnym jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu
lub dezynfekowany.
16. Zawody sportowe odbywają się zgodnie z wytycznymi Koordynatora w Gminie Nowy Targ
oraz Małopolskiego Związku Sportowego.
17. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły niezwłocznie informują Dyrektora o zdarzeniach,
mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się
COVID-19.
18. Zanim uczeń zostanie objęty zajęciami przez szkołę, rodzic powinien utrwalać nawyki
przestrzegania podstawowych zasad higieny, polegających na częstym myciu rąk wodą
z mydłem, zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu, unikania dotykania oczu, nosa
i ust itp.
Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni:
1. Przed wejściem do budynku osoby trzecie zachowują higienę rąk.
2. Rodzice/opiekunowie dezynfekują/myją dłonie przy wejściu do budynku szkoły.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie,
w pierwszej kolejności po przyjściu do Szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego
powietrza, po skorzystaniu z toalety.
4. Prace porządkowe uwzględniają w szczególności utrzymywanie w czystości ciągów
komunikacyjnych, dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni
płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury,
włączników podlegają codziennemu monitoringowi.
5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się
na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do
wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone
na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki
ochrony osobistej.
Gastronomia:
1. W przypadku korzystania ze stołówki, kuchenki w Szkole, należy zapewnić warunki
higieniczne wymagane przepisami prawa.
2. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne i odbywać się w miejscach do tego
przeznaczonych.
Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu podmiotu:
1. Do pracy w Szkole przychodzą jedynie osoby, bez objawów chorobowych, sugerujących
infekcję dróg oddechowych.
2. Wydzielony jest obszar, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku
zdiagnozowania objawów chorobowych.
Ogólne zasady organizacji zajęć świetlicowych:
1. Rodzic, po zapoznaniu się z Regulaminem świetlicy szkolnej zgłasza dziecko celem objęcia go
opieką świetlicową, dostarczając nauczycielowi/wychowawcy świetlicy szkolnej Kartę

zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej. Ze względu na sytuację epidemiologiczną opieką
świetlicową mogą być objęci tylko uczniowie począwszy od klasy I.
2. Pierwszeństwo mają dzieci pracowników medycznych oraz osób zaangażowanych
w przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się Covid-19.
3. Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców oraz są zgodne
arkuszem organizacji pracy szkoły zatwierdzonym przez organ prowadzący z zachowaniem
reżimu sanitarnego.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 5/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Waksmundzie z dnia 11 kwietnia 2022 r.

(Wypełnia rodzic tylko jeden raz i dostarcza do szkoły za pośrednictwem ucznia przed pierwszymi
zajęciami)

Informacja o aktualnych numerach telefonów kontaktowych celem
przygotowania szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami
Kontakt z matką dziecka: telefon prywatny…………………………………………………………
Telefon służbowy lub do zakładu pracy: …………………………………
Kontakt z ojcem dziecka: telefon prywatny…………………………………………………………
Telefon służbowy lub do zakładu pracy: …………………………………
Telefon do członka rodziny nr 1 upoważnionego przez rodziców do kontaktu w w/w sprawie (proszę podać
stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko osoby):
……………………………………………………………………………………………………...
Telefon do członka rodziny nr 1 upoważnionego przez rodziców do kontaktu w w/w sprawie (proszę podać
stopień pokrewieństwa oraz imię i nazwisko osoby):
……………………………………………………………………………………………………...

Zobowiązuję się, w przypadku próby nawiązania przez szkołę, połączenia telefonicznego
z numeru 18 2653941 do natychmiastowego oddzwonienia pod wskazany numer telefonu.

Waksmund, …………………….
data

…………………………………………………………
czytelny podpis składającego oświadczenie

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 5/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Waksmundzie z dnia 11 kwietnia 2022 r.

(Wypełnia rodzic tylko jeden raz i dostarcza do szkoły za pośrednictwem ucznia przed pierwszymi
zajęciami)

Zgoda rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka
Ja, niżej podpisany, rodzic ucznia:
……………………………….………………………………………………..(imię i nazwisko ucznia oraz klasa)

objętego organizacją zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Waksmundzie

wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na pomiar temperatury ciała mojego dziecka przez
nauczyciela, jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów
chorobowych.

Waksmund, …………………….
data

* niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………
czytelny podpis składającego oświadczenie

