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Publiczna Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
                                       45-856 Opole, ul. J. Lelewela 9 
                                           tel. (77) 474 51 72, (77) 474 41 89 
                             www.psp33.opole.pl, e-mail:  szkola@psp33.opole.pl 

 

ZARZĄDZENIE  Nr  30/2021 /2022 

DYREKTORA  PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 33 W OPOLU 

z dnia 31 sierpnia 2022 

 

w sprawie wprowadzenia procedur funkcjonowania PSP 33 w Opolu od 01.09.2022 r.  

 
 Działając na podstawie: 

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. 

poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych  

• Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493); 

• Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego GIS z dnia 31 marca 2022 r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na pdstawie art. 8a 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2021 

r. poz. 195) 

• Wytycznych zachowania bezpieczeństwa zdrowotnego MEiN, MZ, GIS dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych. 

Zarządza się co następuje:  

§ 1. 

Wprowadzam w Publicznej Szkole Podstawowej nr 33 im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Opolu Procedury bezpieczeństwa funkcjonowania PSP nr 33 w Opolu od 

01.09.2022r. 
§ 2 

Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych PSP 33 w Opolu 

do zapoznania się z nowymi procedurami. 

§ 3 

Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów zapoznają się z dokumentami poprzez umieszczenie 

na stronie internetowej.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

 

 

Dyrektor PSP 33 w Opolu 

 

 

 

 

 

 

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2020&qplikid=5300&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolnych%2Drozwiazan%2Dw%2Dokresie%2Dczasowego%2Dograniczenia
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2020&qplikid=5300&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolnych%2Drozwiazan%2Dw%2Dokresie%2Dczasowego%2Dograniczenia
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-08-2020&qplikid=5300&qtytul=rozporzadzenie%2Dw%2Dsprawie%2Dszczegolnych%2Drozwiazan%2Dw%2Dokresie%2Dczasowego%2Dograniczenia
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Procedury funkcjonowania 

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 33   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opolu 

w stanie zagrożenia epidemiologicznego od 01. 09. 2022r.  

 

Organizacja zajęć  

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

2. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszcza się informację o możliwości dezynfekowania rąk 

oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.  

3. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej. 

4. Opiekunowie odprowadzający dzieci: 

a) Z klasy pierwszej mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (przedsionek, wejście szkoły), 

zachowując zasady - 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) Z oddziałów przedszkolnych zamiejscowych mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły 

(przedsionek, wejście szkoły), zachowując zasady - 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi.  

c) Uczniowie klas II-VIII wchodzą do szkoły samodzielnie. 

5. Wychodzenie ze szkoły po lekcjach/ zajęciach: 

a) Uczniowie po zakończonych zajęciach opuszczają szkołę samodzielnie.  

b) Uczniów klas I-III  z świetlicy odbierają rodzice lub osoby upoważnione pisemnie. Osoba 

odbierająca dziecko informuje dyżurującego pracownika szkoły o odbiorze dziecka i oczekuje 

na nie  przy wejściu/ w przedsionku do budynku szkoły. 

c) Dzieci z oddziałów przedszkolnych zamiejscowych odbierają rodzice lub osoby upoważnione 

pisemnie. Osoba odbierająca dziecko informuje dyżurującego pracownika przedszkola o 

odbiorze dziecka i oczekuje na nie  przy wejściu/ w przedsionku do budynku szkoły. 

 

6. Opiekunowie przestrzegają zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym.  

7. Rekomenduje się aby uczniowie po przyjściu do szkoły myli ręce wodą z mydłem. 

8. Ogranicza się do minimum, przebywanie w szkole osób z zewnątrz (tylko osoby bez objawów 

infekcji lub choroby zakaźnej). Osoby te po załatwieniu sprawy niezwłocznie opuszczają 

budynek szkoły. 

9. Osoby współpracujące ze szkołą stosują się do procedur obowiązujących w szkole. 

10. W szkole obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i 

kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, niedzielenie się zaczętym jedzeniem.  

11. Zasady bezpieczeństwa epidemicznego ustalone dla zajęć lekcyjnych obowiązują również na 

zajęciach pozalekcyjnych. 

12. W szkole obowiązuje regularne czyszczenie z użyciem wody z detergentem lub środków 

dezynfekujących infrastruktury szkoły, sprzętu, przyborów sportowych, materiałów 

wykorzystywanych podczas zajęć. 

13. Wietrzy się pomieszczenia w częściach wspólnych, korytarzach, salach w czasie zajęć i podczas 

przerwy.  

14. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz w miarę możliwości pobyt na 

świeżym powietrzu na terenie szkoły. 

15. Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji ze szkołą  (w sytuacjach nagłych, 

chorobowych) jest zobowiązany do podania aktualnych numerów kontaktowych. Telefon 

rodzica/opiekuna musi być w ciągłej komunikacji. We wszystkich sprawach zaleca się załatwianie 
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spraw ze szkołą poprzez telefony bądź z wykorzystaniem komunikacji na odległość   (e-dziennik, 

e-maile). 

16. Zaleca się ograniczenie kontaktów pracowników administracji oraz obsługi i nauczycieli.  

17. Higienistka szkolna upowszechnia zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz 

godzin jego pracy. 

18. Nauczyciele dyżurują zgodnie z regulaminem i planem dyżurów. 

19. W szkole obowiązuje ruch prawostronny zarówno na korytarzach, schodach jak i innych ciągach 

komunikacyjnych.  

20. W przypadku, gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę powyżej 38°C i kaszel, duszności powiadamia 

dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności wicedyrektora. Pracownik szkoły sprawdza 

temperaturę ucznia termometrem bezdotykowym w przypadku zauważenia niepokojących objawów. 

Uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu, 

zapewniającym min. 2 m odległości od innych osób.  Niezwłocznie powiadomieni zostają 

rodzice/opiekunowie o konieczności natychmiastowego odebrania ucznia ze szkoły. Rodzic  ma 

obowiązek stawić się w szkole bezzwłocznie. Nad dzieckiem przejawiającym objawy chorobowe 

czuwa dyżurujący pracownik z zachowaniem minimum 2 m odległości. 

21. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia objawów infekcji lub choroby 

zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, 

aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz 

powiadomić pracodawcę o nieobecności).  

22. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów 

infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od 

wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz 

kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą 

wynikały dalsze czynności dla pracownika). 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja  

1. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności po 

przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po  skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego 

powietrza.  

2. Wietrzenie sal i korytarzy odbywa się co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie 

potrzeby także w czasie zajęć, w zależności od możliwości w szkole. 

3. Sprzęt i przedmioty w salach, na boisku, placu zabaw wykorzystywany podczas zajęć powinien być 

regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. 

4. Uczniowie powinni mieć własne śniadania i wodę mineralną.  

5. W szkole prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, sali gimnastycznej, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, włączników i powierzchni płaskich, w tym blatów w 

salach i  w pomieszczeniach przeznaczonych do spożywania posiłków.  

6. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji. 

7. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem 

czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.  

8. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego 

mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. 

9. Toalety dezynfekuje się na bieżąco. 
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10. Przy wejściu głównym umieszczone są numery telefonów do właściwej stacji sanitarno – 

epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy 

się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych. 

 

Rodzice, opiekunowie prawni 

1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania wyznaczonych godzin przebywania dziecka  w szkole. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa rodzice/opiekunowie mogą przebywać jedynie w wyznaczonej 

przez szkołę przestrzeni (przy wejściu/ przedsionku do budynku szkoły). 

3. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez 

pracowników szkoły w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Wyznaczony 

pracownik dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Norma graniczna 

temperatury ciała mierzonej na czole termometrem bezdotykowym wynosi 38°C. 

4. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka a 

w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia są zobligowani do jego 

nieposyłania do szkoły oraz do powiadomienia wychowawcy / dyrekcji szkoły.  

 

Postanowienia końcowe 

1. Rodziców lub opiekunów zapoznaje się z procedurą poprzez umieszczenie na stronie internetowej 

szkoły. Rodzice uczniów przyjmują do wiadomości wprowadzoną procedurę. 

2. Uczniów zapoznaje z procedurą wychowawca klasy wpisując adnotację w dzienniku zajęć 

lekcyjnych 

3. Wszyscy pracownicy szkoły są zobowiązani zapoznania się i do podpisania wprowadzanego 

zarządzenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury  

4. Procedura może podlegać ciągłym zmianom, w zależności od informacji i wytycznych GIS, MZ, 

MEiN.  

5. O wszelkich zaistniałych zmianach rodzice/opiekunowie uczniów będą informowani przez 

Dyrektora Szkoły komunikatami zamieszczanymi na stronie internetowej szkoły  i przez e - 

dziennik.  

6. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2022 r. 

 

 


