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Zarządzenie Nr 14/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 27 im. Zdzisława Krzyszkowiaka  z Oddziałami 

Sportowymi w Bydgoszczy z dnia 27 .08.2020 r.  

w sprawie wprowadzenia i stosowania zasad obowiązujących w placówce w czasie 

trwania Pandemii koronawirusa COVID-19 (z uwzględnieniem aktualizacji zaleceń GIS 

z 31.03.2022 r.)  

 

 

I. Ogólne zasady wchodzenia, wychodzenia i przebywania w budynku placówki 

§ 1 

Uczniowie, rodzice i pracownicy SP-27 

1. Do podmiotu mogą wchodzić wyłącznie osoby zdrowe, bez objawów chorobowych 

związanych z infekcją górnych dróg oddechowych. 

2. Przy wejściu głównym są umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

3. Najmłodsze dzieci (klasy 1-3) do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane tylko przez 

1 zdrową osobę.  

4. Wszyscy pracownicy i osoby niebędące pracownikami wchodzące do SP-27 w 

Bydgoszczy, Rodzice i Opiekunowie prawni przyprowadzający /odbierający dziecko 

do/ze szkoły zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny w tym  

do częstego mycia rąk wodą z mydłem, ich dezynfekcji środkiem na bazie alkoholu. 

5. Wchodzący przed wejściem do budynku dezynfekują dłonie. 

6. Dzieci klas 1-3 rodzice odprowadzają  wyłącznie do szatni znajdującej się w piwnicy 

budynku, po czym opuszczają teren szkoły.  

7. Rodzic/opiekun ucznia klas 1-3 przychodzi po odbiór dziecka w momencie 

zakończenia lekcji przez dana klasę. Dziecko odbierane jest z szatni.  Nie ma 

możliwości przychodzenia z wyprzedzeniem i oczekiwania w budynku szkoły.  

8.  Zabrania się wchodzenia i przebywania rodziców w innych częściach budynku. 

9. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o 

zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo młodzieży oraz pracowników 

w zakresie szerzenia się COVID-19. 

10. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować 

się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie 

powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

11. Należy wietrzyć części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę. 

12. Środki do dezynfekcji rąk rozmieszczone są  w świetlicy w sposób umożliwiający 

łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć 

(nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy), w tym w 
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szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

13. Wychowankom świetlicy, w przypadku , gdy zapomną przynieść własny napój wodę 

podaje się w jednorazowych kubeczkach. Jeśli kubeczek ma być wykorzystany 

ponownie przez tego samego ucznia należy go podpisać.  

14. Stosowanie kubeczków wielorazowych jest możliwe po dokładnym umyciu 

detergentem i wyparzeniu. 

15. Uczniów obowiązuje zakaz korzystania z poidełek na korytarzach szkoły, uczniowie 

przynoszą własną wodę/napoje do szkoły. 

16. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się  informacje z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje dezynfekcji. 

17. Nauczyciel dyżurujący w stołówce zobowiązany jest dopilnować, aby uczeń przed 

wejściem do stołówki zdezynfekował ręce za pomocą udostępnionego przy wejściu 

dozownika.  

18. Przy zmianowym wydawaniu posiłków czyści się  blaty, stoły i poręcze krzeseł po 

każdej grupie.  

19. Sztućce oraz wszystkie posiłki każdemu uczniowi podaje obsługa stołówki. 

 

§ 2 

Wychowankowie, rodzice i pracownicy oddziałów przedszkolnych 

1. Wszyscy pracownicy i osoby niebędące pracownikami wchodzące do oddziałów 

przedszkolnych, rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający /odbierający dziecko 

do/z  przedszkola zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad higieny w 

tym  do częstego mycia rąk wodą z mydłem. 

2. Pracownicy i rodzice/opiekunowie przed wejściem do budynku dezynfekują dłonie.  

3. Przyprowadzenie dziecka do Przedszkola jest jednoznaczne ze zgodą rodzica/ opiekuna 

prawnego na każdorazowe badanie dziecku temperatury w przypadku niepokojących 

objawów chorobowych. 

4. Jedno dziecko przyprowadzane/ odbierane jest przez jednego rodzica.  

5. Rodzic po przyprowadzeniu/odebraniu dziecka z przedszkola niezwłocznie opuszcza 

budynek. 

6. Do przedszkola  przyprowadzane jest wyłącznie zdrowe dziecko. Jeżeli dziecko               

w czasie pobytu w przedszkolu zacznie przejawiać niepokojące przejawy choroby , 

zostanie niezwłocznie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu (dawny gabinet 

logopedy vis a vis świetlicy), a rodzic niezwłocznie powiadomiony w celu pilnego 

odebrania dziecka.  

7. Zobowiązuje się rodzica do przekazania aktualnego numeru telefonu wychowawcy 

grupy  i bezzwłocznego odebrania dziecka w sytuacji kiedy dzwoni Dyrektor 

przedszkola/nauczyciel przedszkola. 
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8. Szczegółowe zasady higieny, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni 

zawarte są w Zarządzeniu Nr 8/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 27 im. 

Zdzisława Krzyszkowiaka  z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy z dnia z dnia 

5.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania  procedury mycia i dezynfekcji 

zabawek, pomieszczeń i urządzeń z których korzystają dzieci. 

 

§ 3 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników Szkoły 

Podstawowej nr 27 oraz oddziałów przedszkolnych. 

1. Pracownicy szkoły w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni 

przychodzić do pracy, pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112.  

2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z 

lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną). 

3. Osoba dorosła może  przebywać w izolatorium sama  albo pod opieką pielęgniarki 

szkolnej lub innej wyznaczonej przez dyrektora osoby.  

II. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia/przedszkolaka 

§ 4 

1. Jeśli dziecko/uczeń  manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby odizolowuje 

się go w izolatorium  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób. 

2. Uczeń   przebywa w izolatorium pod opieką pielęgniarki szkolnej lub innej 

wyznaczonej przez dyrektora osoby dorosłej. 

3. Niezwłocznie powiadamia się rodziców w celu pilnego odebrania dziecka/ucznia  ze 

szkoły własnym środkiem transportu. 

III. Zasady korzystania z opieki pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania 

oraz gabinetu stomatologicznego. 

§ 5 

1. Gabinet profilaktyki zdrowotnej/stomatologiczny będzie dostępny dla uczniów w 

określonych przez dyrektora szkoły dniach i godzinach.  Precyzyjne zasady 

korzystania z gabinetu uwzględniające wymagania określone w przepisach prawa 

oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu 

Zdrowia zostaną określone przez pielęgniarkę i podane do wiadomości uczniów oraz 

rodziców/opiekunów prawnych. 
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IV. Postanowienia końcowe 

§ 6 

1. Spis ważnych telefonów stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia 

2. Procedura skutecznej dezynfekcji rąk została opracowana na zlecenie Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej i stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

§ 7 

1. Traci moc Zarządzenie Nr 9/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 27 im. 

Zdzisława Krzyszkowiaka  z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy z dnia z dnia 

5.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania zasad obowiązujących w placówce 

w czasie trwania Pandemii koronawirusa COVID-19 dotyczących w szczególności 

osób przychodzących do placówki  i przebywających w niej w celu świadczenia pracy,                          

wprowadzenia i stosowania innych procedur w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

pracownikom, dzieciom, rodzicom i interesantom SP-27 w Bydgoszczy. 

2. Traci moc Zarządzenie Nr  10/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej  Nr 27 im. 

Zdzisława Krzyszkowiaka  z Oddziałami Sportowymi w Bydgoszczy z dnia  

18.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania zasad obowiązujących w 

placówce w czasie trwania Pandemii koronawirusa COVID-19 dotyczących w 

szczególności prowadzenia zajęć wychowawczo – opiekuńczych dla klas 1-3 szkoły 

podstawowej, zajęć rewalidacyjnych oraz konsultacji przedmiotowych.  

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2020 . 
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Załącznik nr 1  

     do Zarządzenia nr 14 Dyrektora   

SP-27 w Bydgoszczy z dnia 27.08. 2020 r. 

WAŻNE TELEFONY 

1. Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Bydgoszczy Tadeusza 

Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz  

052 515-40-20 

2. Bydgoszcz, Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. Tadeusza 

Browicza, ul. Św. Floriana 12, 

800 190 590 

3. Telefony alarmowe 

999 lub 112 
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       Załącznik nr 2  

do Zarządzenia nr 14 Dyrektora   

SP-27 w Bydgoszczy z dnia 27.08. 2020 r. 

 

 

Procedura dezynfekcji rąk 

 

        

 

          


