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Załącznik nr1  
do zarządzenia…../2021r.  

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 
 w Krakowie  

z dnia 31 sierpnia 2021r. 

 

W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa SARS CoV-2 ,na podstawie : 

§ 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  i Sportu1) z dnia 31 grudnia 2002 r.   w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z  2003 r. nr 6 poz. 69 z póź.zm. ) 

Oraz Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  i chorób zakaźnych u ludzi 
(Dz.U.2019.1239 t.j.)   

oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 27 lutego 2020 w sprawie zakażenia   koronawirusem SARS-
CoV-2 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 65 w Krakowie wprowadza:  

Zasady organizacji  pracy. 

1. Zaleca się otwieranie co godzinę lub zaraz po zakończeniu zajęć okien w celu wywietrzenia 

pomieszczenia, unikając nagłych wychłodzeń i przeciągów. 

2. Zaleca się włączanie oczyszczaczy powietrza zamontowanych w salach lekcyjnych. 

3. Przy sprzyjającej pogodzie uczniowie spędzają przerwy śródlekcyjne na boisku szkolnym, pod 

nadzorem nauczycieli pełniących dyżur. 

4. Wprowadza się obowiązek noszenia maseczek ochronnych przez uczniów: na przerwach, w czasie 

schodzenia się uczniów do szkoły, w szatni. Obowiązek zakładania maseczek/przyłbic ochronnych 

dotyczy również pracowników. 

5. Zarządzam różne czasowo przerwy dla poszczególnych klas w celu zminimalizowania tłoku na 

korytarzach szkoły. 

6. Uczniowie klas I-IV, korzystający ze świetlicy szkolnej od godziny 7:00 oraz uczniowie, którzy ze 

względu na dojazd do szkoły będą w szkole między godziną 7:00 a 7:30 pozostają pod opieką 

nauczyciela w pomieszczeniach świetlicy na piętrze. Na lekcje schodzą o godzinie 8:55. Na świetlicy 

pozostają tylko uczniowie klasy II, którzy rozpoczynają lekcje na drugą zmianę.  

7. Uczniowie klas V-VIII, oraz uczniowie z klas młodszych, którzy nie korzystają ze świetlicy przychodzą 

do szkoły między godziną 7:30 a 7:55 i pozostają na holu oraz korytarzu pod opieką nauczycieli 

pełniących dyżur. 

8. W szatni szkolnej przebywają tylko uczniowie przebierający się, pozostali sprawnie wychodzą na górę, 

gdzie dezynfekują ręce.  

9. Uczniowie, wchodzą do sal lekcyjnych o godz.7:55, gdzie pod opieką nauczycieli pozostają do 

rozpoczęcia lekcji. 

10. Ogranicza się do niezbędnego minimum wstęp osób trzecich na teren szkoły. 
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11. Wprowadza się obowiązek zachowania przez wszystkich pracowników szkoły  bezpiecznej odległości  

minimum 1.5 m w kontaktach pomiędzy pracownikami. 

12. Przy urządzeniach typu ksero, telefon itp. obsługiwanych przez różnych pracowników udostępniam 

środki dezynfekcji. 

13. Zaleca się wszystkim pracownikom wykonywanie pracy zdalnej, w każdym przypadku, gdy jest to 

uzasadnione i możliwe.  

14. Zapewnia się pracownikom środki służące do dezynfekcji rąk i nakazuję zwracanie szczególnej uwagę 

na zachowanie zasad higieny, w tym czystość stanowisk pracy oraz miejsc, w których pracownicy 

często przebywają, które powinny być regularnie sprzątane z użyciem wody z detergentem. 

15. Osoby sprzątające zobowiązuję do zadbania, by miejsca pracy były czyste i higieniczne, powierzchnie 

dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze muszą być regularnie 

wycierane środkiem dezynfekującym lub przecierane wodą z detergentem.  

16. 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 uczniowie nie byli narażeni na 

wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji. Prowadzony będzie monitoring czyszczenia i 

dezynfekcji pomieszczeń. 

17. Pracownicy pracujący przy komputerach mają obowiązek każdorazowo przed pracą  dezynfekować 

klawiatury  komputerowe i myszki. 

18. Pracownicy wykonujący pracę w bezpośrednim kontakcie z klientem mają obowiązek używać przyłbic 

ochronnych / maseczek w które zostali wyposażeni, zachować należytą odległość 1,5 m.  

19. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z opublikowanym ryzykiem zawodowym, 

obejmującym zagrożenie  wirusem SARS CoV-2, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz zasadami 

ochrony przed tymi zagrożeniami.  

20. Odpowiednie instrukcje dotyczące zasad postępowania w sytuacji zagrożenia korona wirusem są 

dostępne w widocznych miejscach na terenie szkoły.  

21. Zaleca się pracownikom dokonywanie pomiaru temperatury ciała – można to uczynić we własnym 

zakresie, bądź skorzystać z bezdotykowego termometru znajdującego się w pokoju nauczycielskim. 

Pracownik ma  obowiązek współdziałać z pracodawcą w realizacji zadań związanych z ochroną życia 

i zdrowia pracowników.  

22. Pracownicy odbierający przesyłki powinni używać  rękawiczek jednorazowych. 

23. Pracownicy, klienci i kontrahenci mają dostęp do wielu miejsc na terenie szkoły, w których mogą myć 

ręce mydłem i wodą; miejsca te są wyposażone w stosowne instrukcje.  

24. Rekomenduje się, by podczas pracy NIE dotykać dłońmi okolic twarzy - zwłaszcza ust, nosa i oczu, a 

także przestrzegać higieny kaszlu i oddychania. 
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25. Przy wejściu do szkoły, oraz w pomieszczeniach dydaktycznych, gabinecie pedagoga szkolnego, na 

świetlicy, w bibliotece szkolnej, w oddziałach przedszkolnych są dostępne  dozowniki ze środkami 

dezynfekującymi. Ręce uczniom dezynfekuje nauczyciel. W pomieszczeniach znajdują się instrukcje 

dezynfekowania rąk. 

26. Jeżeli u któregoś z pracowników wystąpią przed przyjściem do pracy objawy infekcji dróg 

oddechowych -  pracownik ma obowiązek poinformować dyrektora szkoły telefonicznie lub za 

pośrednictwem dziennika / poczty elektronicznej o tym fakcie. 

27. Pracownik z objawami infekcji dróg oddechowych, zwłaszcza kaszlem, dusznością i gorączką, który 

stawi się w miejscu pracy zostanie odizolowany od współpracowników i niezwłocznie odesłany do 

domu z zaleceniem kontaktu telefonicznego z POZ oraz konieczności przestrzegania zaleceń 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej co do postępowania w związku ze zwiększonym ryzykiem zakażenia 

koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.  

28. Pracownik, który nie ma objawów infekcji układu oddechowego, ale miał bliski kontakt z osobą, u 

której potwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, tj. pozostawał w bezpośrednim kontakcie z 

osobą chorą (współmieszkaniec, współpracownik) lub w kontakcie w odległości mniej niż 2 metrów 

przez ponad 15 minut (prowadzenie rozmowy); powinien niezwłocznie skontaktować się z powiatową 

stacją sanitarno-epidemiologiczną. 

29. Kosze służące na zużyte maseczki i rękawiczki  znajdują się na korytarzach szkolnych. Zobowiązuję 

wszystkich pracowników obsługi do zachowania szczególnych środków ostrożności przy ich 

opróżnianiu. 

30. Zastrzega się możliwość  wprowadzenie innych rozwiązań organizacyjno –zapobiegawczych w tym 

możliwość nauki hybrydowej lub zdalnej;  w celu minimalizacji przenoszenia się wirusa SARS CoV-

2 wywołującego COVID 19 w miarę rozwoju rozprzestrzeniania  się zachorowań zgodnie z zaleceniami 

WHO,GIS ,MZ, MEN lub innych  ustaw i rozporządzeń.  

Rodzice w szkole 

31. Rodzic wysyła/przyprowadza do szkoły tylko zdrowe dziecko, bez objawów jakiejkolwiek infekcji. 

32. Jeżeli w domu dziecka jest infekcja wirusa SARS CoV-2 (dziadkowie, rodzice lub inni członkowie 

rodziny) lub jest zastosowana kwarantanna ,rodzic nie przyprowadza dziecka  do szkoły pomimo braku 

objawów Infekcji u dziecka. 

33. Rodzic doprowadza swoje dziecko do wejścia do szatni, wejście od strony boiska szkolnego. 

34.  Rodzic odbiera  swoje dziecko ze świetlicy zachowując powszechnie stosowane zasady 

bezpieczeństwa (odległość 1,5m, zasłanianie ust i nosa maseczką ochronną). Przed wejściem na 

świetlicę może przebywać 2 rodziców/2 osoby upoważnione.  
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35. Rodzice dzieci, które nie korzystają ze świetlicy czekają na dzieci w szatni. Dzieci do szatni sprowadza 

nauczyciel,  który  upewnia się, że wszystkie dzieci zostały odebrane.   

36. Dyrektor ogranicza wejście na teren szkoły, placu zabaw, boiska sportowego rodzicom- minimalizując  

transmisje wirusa SARS CoV-2 ,a wszystkie sprawy związane z pobytem dziecka w placówce omawia 

przez telefon, dziennik elektroniczny lub drogą e-mailową. 

37. Dyrektor zobowiązuje rodzica o poinformowanie wychowawcy w trybie pilnym drogą telefoniczną w 

razie wystąpienia u dziecka objawów infekcji . 

38. W związku z zakazem przynoszenia  różnych zabawek z domu, rodzic zwraca szczególną uwagę by 

dzieci nie przynosiły do szkoły  również innych przedmiotów . 

39. Dyrektor wprowadza obowiązek pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym                            u 

dzieci z objawami  infekcji. 

40. Rodzic wyraża pisemną zgodę na pomiar temperatury u dziecka. 

41. Rodzic jest zobowiązany do poinformowania swojego dziecka o zachowaniu zasad higieny w tym o 

zakrywaniu twarzy np. łokciem przy kichaniu; unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, częstego mycia rąk 

wodą z mydłem i nie podawania ręki na powitanie oraz zachowania bezpiecznej odległości od 

rówieśników. 

42. W przypadku wystąpienia gorączki rodzic w trybie natychmiastowym odbiera dziecko ze szkoły, które 

do czasu przybycia rodzica pozostaje pod opieką wyznaczonego pracownika w gabinecie pomocy 

przedmedycznej. 

43. Rodzic przekazuje szkole w pierwszych dniach września numery telefonów  pod którymi zawsze jest 

dostępny i który zawsze jest włączony w celu natychmiastowego odebrania dziecka .          

Zasady postępowania w sytuacji wystąpienia objawów sugerujących zakażenie ucznia wirusem SARS 

CoV-2   

44. W przypadku zauważenia u ucznia przebywającego w szkole objawów chorobowych lub 

pogarszającego się samopoczucia, nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi i niezwłocznie informuje 

telefonicznie rodzica o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.  

45. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie SARS CoV-2, 

zostaje on niezwłocznie odprowadzony do przygotowanego wcześniej miejsca izolacji (punktu 

pierwszej pomocy przedlekarskiej), wyposażonego w środki  ochrony indywidualnej, oraz środki  do 

dezynfekcji. Po opuszczeniu przez ucznia punktu pierwszej pomocy, dyrektor zleca pracownikowi 

dezynfekcję pomieszczenia, środkami wirusobójczymi z zachowaniem zasad BHP.  

46.  Odizolowany uczeń cały czas pozostaje pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora, 

wyposażonego w maseczkę, przyłbicę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem oraz środki 

do dezynfekcji – do czasu przybycia rodzica. 
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47. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik, ustala listę uczniów i  pracowników 

przebywających w tym samym czasie, w częściach lub pomieszczeniach szkoły, w których przebywał 

uczeń podejrzany o zakażenie. 

48.  W celach profilaktycznych, niezwłocznie odsuwa się osoby, które miały kontakt z uczniem 

podejrzanym o zakażenie, od kontaktu z uczniami i ich bezpośrednimi opiekunami, do czasu uzyskania 

szczegółowych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych. 

49.  O zaistniałej sytuacji dyrektor informuje indywidualnie rodziców innych uczniów, którzy mieli 

kontakt z uczniem podejrzanym o zakażenie wirusem  SARS CoV-2, w celu bacznego obserwowania 

i ewentualnego reagowania na pogorszenie się samopoczucia ich dziecka. 

50.  Rodzice ucznia podejrzanego o zakażenie SARS CoV-2, są zobowiązani na bieżąco informować 

dyrektora szkoły, o fakcie potwierdzenia lub nie, zarażenia ucznia SARS CoV-2 oraz wszelkich 

zaleceniach wydanych rodzicom przez stację sanitarno - epidemiologiczną, w celu podjęcia przez 

dyrektora odpowiednich działań, zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, 

odnoszącymi się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

51. Jeżeli objawy występujące u ucznia nie były spowodowane wirusem SARS CoV-2, rodzic potwierdza 

taką informacje przed powrotem ucznia do szkoły po zakończonym leczeniu, lub zaniku w/w objawów. 

52. Ponadto zobowiązuję wszystkich wychowawców klas, do przedstawienia uczniom i omówienia na 

lekcjach wychowawczych poniższych zasad, w celu minimalizacji potencjalnej transmisji wirusa 

SARS CoV-2: 

1.    Masz gorączkę, kaszel lub inne objawy choroby, zostań w domu 

2.    Często myj ręce 

3.    Nie dotykaj oczu, ust i nosa 

4.    Zrezygnuj z podawania ręki na powitanie 

5.    Uważnie słuchaj poleceń nauczyciela 

6.    Używaj tylko własnych przyborów szkolnych 

7.    Spożywaj swoje jedzenie i picie 

8.    Unikaj kontaktu z większą grupą uczniów, np. podczas przerw 

9.    Jeżeli czujesz się źle lub obserwujesz u siebie objawy chorobowe, natychmiast poinformuj o tym 

nauczyciela 
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Postępowanie w  przypadku stwierdzenia zarażenia zachorowania wirusem SARS 

CoV-2   

53. Dyrektor kontaktuje się telefonicznie z właściwą dla siedziby szkoły powiatową stacją sanitarno-

epidemiologiczną (PSSE) i informuje, że jest pracodawcą osoby, u której zdiagnozowano wirusa ( w 

Krakowie ul. Kornela Makuszyńskiego 9,31-752 Kraków Tel. 12 644 91 330). 

54. Dyrektor informuje wszystkich  pracowników (nauczyciele – wychowawcy informują rodziców danej 

klasy) o zdiagnozowanym przypadku i ustala, które osoby miały bezpośredni kontakt z osobą zakażoną 

w okresie występowania u niej objawów choroby (kaszel, gorączka, duszności). 

55. Dyrektor typuje pracowników, którzy mieli kontakt z osobą zakażoną, zwracając uwagę, że według 

sanepidu osoba taka zaraża wyłącznie w okresie występowania objawów (kaszel, gorączka, duszności), 

zarazić można się także podczas kontaktu z powierzchnią, na której znajdował się wirus - zwłaszcza 

jeśli później dotkniemy ust, nosa lub oczu. 

56. Dyrektor przekazuje informację o rodzaju kontaktu (np. spotkanie, praca w jednym pokoju, wspólny 

posiłek, korzystanie ze wspólnej jadalni, toalety itp.). 

57. Lista ww. osób na potrzeby sanepidu zawiera następujące informacje: imię i nazwisko, numer telefonu, 

ewentualnie inne dane kontaktowe, opis formy kontaktu z osobą zakażoną. 

58. Po uzyskanych zaleceniach PSSE oraz  jak i uzyskaniu pełnej informacji o ilości osób (w tym uczniów) 

zarażonych wirusem SARS Cov- 2, uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę,  Dyrektor na 

podstawie § 2.1.Rozpąrządzenia MEN  cyt: W jednostce systemu oświaty, której funkcjonowanie 

zostało w całości lub w części ograniczone zgodnie z § 1 ust. 1, zawieszone zajęcia są realizowane 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

59. W przypadku gdy zawieszone zajęcia nie mogą być realizowane w sposób, o którym    mowa w ust. 1, 

dyrektor jednostki systemu oświaty ustala inny sposób realizowania tych zajęć. 

60. Sposób realizacji zadań jednostki systemu oświaty innych niż realizacja zajęć ustala dyrektor tej 

jednostki. 

61. O sposobie realizacji zajęć i innych zadań jednostki systemu oświaty dyrektor tej jednostki informuje 

organ prowadzący tę jednostkę, oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

62. Dyrektor zarządza profilaktyczną dezynfekcję miejsca pracy.  

63. Należy rozważyć  zamknięcie miejsca pracy lub ograniczenie obsady do minimum i przejście na pracę 

zdalną, przynajmniej do czasu dezynfekcji.  

64. Dyrektor informuje pracowników, o konieczności mierzenia temperatury i obserwacji, czy nie 

występują u nich objawy. W przypadku wystąpienia objawów, powinni natychmiast skontaktować się 

z właściwymi służbami.  

65. Dyrektor informuje kontrahentów i inne instytucje współpracujących ze szkołą. 
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PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ 

  

66. Na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego w celu wypożyczenia/oddania książek tworzy się przy 

wejściu do biblioteki punkt wypożyczeń/zwrotów. 

67. Uczeń nie będzie miał możliwości wejścia do pomieszczenia biblioteki i samodzielnego wyszukiwania 

książek. Książki będą uczniowi proponowane przez nauczyciela bibliotekarza bądź na prośbę ucznia 

podawane przez nauczyciela konkretne tytuły. 

68. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum tj. do wydania książek. 

69. Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały 

książki. 

70. Oddawane książki uczeń samodzielnie wkłada do przygotowanego kartonu. Odizolowane egzemplarze 

należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczenia do czasu zakończenia kwarantanny. Po tym 

okresie książki można włączyć do użytkowania. 

71. Nauczyciel bibliotekarz każdorazowo po wypożyczeniu uczniowi książek winien umyć  

i zdezynfekować ręce. 

72. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi 

opartymi na detergentach i alkoholu. 

73. Kwarantannie podlegają wszystkie zwracane materiały biblioteczne.(48 h) 

74. Poleca się zarówno użytkownikom, jak i bibliotekarzom, przebywanie w bibliotece  

w maseczkach i rękawiczkach. 

75. Ze względu na obecnie panującą sytuację epidemiologiczną godziny pracy biblioteki pozostają bez 

zmian, wprowadza się rotacyjne dla poszczególnych klas wypożyczanie książek.  

76. Uczniowie stojący w kolejce w celu wypożyczenia książki powinni zachować odstęp między sobą 

1,5m.i posiadać maseczki ochronne. 

77. Należy regularnie czyścić powierzchnie wspólne, z którymi stykają się użytkownicy np. klamki, blat. 

78. Zapewnienie częstego wietrzenia pomieszczenia biblioteki. 

Organizacja spożywania posiłków 

79. Pracownicy firmy cateringowej pojemniki z żywnością zostawiają w wyznaczonym miejscu, 

wykonując tę czynność dbając o higienę podczas dostarczania posiłków, a pracownicy odbierają 

pojemniki w rękawiczkach, dezynfekując wcześniej uchwyty .  

80. Ewentualny kontakt odbywa się z zachowaniem odległości min 1,5 m. 

81. Pracownicy swoją pracę przy dystrybucji posiłków  wykonują w maseczkach, rękawiczkach 

jednorazowych. 
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82. Wszyscy pracownicy stosują się do instrukcji bezpiecznego zdejmowania rękawiczek i maseczek i 

wyrzucają je do wyznaczonego pojemnika (jednorazowe) po ich zużyciu ,a maseczki wielorazowe po 

zakończeniu pracy przy dystrybucji potraw wkładają do woreczka foliowego i zabierają do domu w 

celu wyprania w detergencie i wyprasowania w temperaturze min 80 0 stopni w celu dezynfekcji 

termicznej. 

83. Zgodnie z opracowanym harmonogramem stosowane są zasady higieny, takie jak dokładne czyszczenie 

powierzchni płaskich w tym stolików do konsumpcji potraw, mycie rąk z uwzględnieniem środków 

dezynfekcyjnych neutralizujących wirusa . 

84. Wprowadza się przed i po posiłku dezynfekcje stołów przy których dzieci spożywają posiłki. 

85. Wszystkie dzieci przed posiłkiem i po posiłku myją ręce, a nauczyciele organizują tę czynność unikając 

zbyt dużego tłoku dzieci w łazienkach. 

86. Po zakończonym posiłku pracownik szkoły wkłada do worków zużyte jednorazowe opakowania i 

sztućce i wynosi do wyznaczonego miejsca. 

87. We wszystkich  przypadkach pracownicy trzymają środki do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu w 

miejscu niedostępnym dla dzieci.!!! I używają zgodnie z kartą charakterystyki wydaną przez 

producenta. 

88. Po zdjęciu rękawiczek jednorazowych i maseczek pracownicy dezynfekują ręce.  

89. NIGDY nie należy dezynfekować pomieszczeń i powierzchni w placówce w obecności dzieci !!! 

90. Spożycie posiłku odbywa się w małych grupach, dopuszcza się spożywanie posiłków w salach 

lekcyjnych.   

91. Po zjedzeniu posiłku przez daną grupę, pracownicy placówki dezynfekują stoliki i krzesła przed 

wejściem następnej grupy.   

Procedury bezpieczeństwa na lekcjach wychowania fizycznego oraz innych zajęciach sportowych  

92. Przy wejściu na halę obowiązuje zasada dystansu społecznego oraz obowiązkowe odkażanie rąk 

płynem do dezynfekcji. 

93. Dzieci korzystają z szatni w hali gimnastycznej w sposób rotacyjny. Połowa grupy przebiera się w 

szatni zachowując bezpieczne odstępy (skracając czas przebierania się i przebywania w szatni do 

minimum), natomiast druga część grupy oczekuje w bezpiecznych odstępach we wskazanym miejscu. 

94. Uniemożliwione zostaje przechodzenie i przebywanie osób postronnych w okolicach szatni oraz miejsc 

wyznaczonych do ćwiczeń. 

95. W miarę możliwości lekcje zostają zgrupowane po dwie godziny, aby zapobiec częstej wymianie 

ćwiczących w przebieralniach oraz w celu sprawniejszej dezynfekcji i wietrzenia szatni.  

96. Obowiązkowo przed i po każdej lekcji uczeń myje ręce wodą z mydłem. 
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97. Każdy uczeń powinien posiadać podpisaną butelkę z wodą, butelek bez podpisu nie można używać. 

98. Podczas zajęć wychowania fizycznego i sportowych ograniczone zostają ćwiczenia i gry kontaktowe 

(np. sztuki walki, gimnastyka, koszykówka, piłka ręczna). 

99. Gry i ćwiczenia kontaktowe zostają zastąpione innymi (np. siatkówka, lekkoatletyka, trening 

przekrojowy, tenis stołowy i ziemny, badminton, biegi przełajowe). 

100. W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego zostaną prowadzone na otwartej przestrzeni.  

101. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub 

dezynfekować, będzie usunięty lub uniemożliwiony do niego dostęp. 

102. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub 

dezynfekowane. 

103.W sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga powinny będą umyte detergentem lub 

zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

Zasady dotyczące pomieszczeń administracyjno-biurowych   

104.Pracownicy administracyjno –biurowi podczas pracy zachowują odstęp min.1,5m.  

105.W każdym pomieszczeniu może przebywać tylko jedna osoba z zewnątrz ( uczeń ,rodzic, nauczyciel, 

inny petent). 

106.Podczas kontaktu z osobami z zewnątrz obowiązuje bezwzględny obowiązek korzystania z maseczki 

ochronnej.. 

107.Każda osoba z zewnątrz szkoły musi mieć maseczkę, zachować dystans min.1,5m od pracownika 

szkoły.  

108.Odbieranie i wydawanie dokumentów  odbywa się po uprzednim zdezynfekowaniu rąk. 

109.Podpisywanie dokumentów odbywa się tylko swoim długopisem a w przypadku braku takiego 

długopisu użyty długopis musi być zdezynfekowany. 

110.Wszystkie pomieszczenia są wietrzone, najczęściej jak to możliwe w tym obowiązkowo zaraz po 

przyjściu do pracy danego dnia. 

111.Wszystkie pomieszczenia są sprzątane i dezynfekowane przez pracownika obsługi  w wyznaczonym 

terminie zgodnie z harmonogramem dezynfekcji placówki. 

112.Pracownicy w/w pomieszczeń jak i inni pracownicy szkoły, obsługują urządzenia ksero tylko po 

uprzednim zdezynfekowaniu rąk. 

113.Pracownicy dezynfekują  klawiatury do swoich komputerów środkiem dezynfekcyjnym. 

114.Wszystkie ogólnodostępne urządzenia (czajniki ,ekspresy do kawy) są obsługiwane z zachowaniem 

zasad higieny. 
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115.Każda osoba wchodząca do szkoły jest zobowiązana zdezynfekować ręce oraz założyć maseczkę 

ochronną. Stosowne informacje oraz instrukcje są zamieszczone na tablicach informacyjnych przy 

wejściu do szkoły i przedszkola.  

116. Po załatwieniu sprawy w sekretariacie należy niezwłocznie udać się do wyjścia głównego. 

117.Osobom załatwiającym sprawy w sekretariacie zabrania się spacerowania po Szkole. 

118.Procedury udostępnione są na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 65 w Krakowie 

http://nasza65.pl oraz na BIP https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=62  

119.Wprowadzono Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 65 w Krakowie…../2020r. z dnia 31 

sierpnia 2020r. 

 


