Zarządzenie Nr 1/bhp/2020/21
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pietrowicach Wielkich
z dnia 28 sierpnia 2020 r.
w sprawie: przestrzegania zasad bhp podczas zagrożenia epidemicznego
Na podstawie §18 pkt.5 statutu szkoły

Zarządzam, co następuje:

§1
Postanowienia ogólne
1. Wchodzących na teren szkoły obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust (maseczki lub
przyłbice) oraz dezynfekowania dłoni (instrukcja dezynfekcji rąk zamieszczona jest na
drzwiach szkoły).
2. Opiekunowie oraz rodzice mogą wchodzić tylko do przestrzeni wspólnej szkoły –
która została wyznaczona przez dyrektora szkoły - hol na parterze szkoły. Nakazuje
się zachowanie dystansu społecznego, tj. 1,5 m.
3. Uczniowie dojeżdżający wchodzą do szkoły drzwiami od strony boiska, a uczniowie
miejscowi wchodzą głównym wejściem do szkoły.
4. W szatniach obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust, ponadto przy wejściu do szatni
oraz po jej opuszczeniu obowiązuje nakaz dezynfekowania dłoni.
§2
Lekcje oraz przerwy
1. Uczniowie danej klasy odbywają wszystkie zajęcia w jednej sali lekcyjnej
z wyłączeniem zajęć wychowania fizycznego oraz informatyki.
2. Na przerwach międzylekcyjnych uczniowie mają nakaz przebywania na tym samym
piętrze, na którym odbywają zajęcia lekcyjne, z wyłączeniem przerw obiadowych
(dotyczy tylko uczniów stołujących się).
3. Podczas przerw międzylekcyjnych obowiązuje nakaz zakrywania nosa i ust.
4. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.
5. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.
6. Przerwy w klasach I-III odbywają się w interwałach, które ustalane są przez
nauczyciela, jednakże nie rzadziej niż co 45 minut.
§3
Świetlica, stołówka szkolna
1. Wchodząc na teren świetlicy, stołówki szkolnej należy zdezynfekować ręce.
2. Obiady szkolne będą wydawane na przerwach: 11.30 ; 12.30 ; 13.30 (w razie
potrzeby).

3. Uczniowie, stojąc w kolejce, mają założone maseczki, zachowują dystans 1,5m według linii przyklejonych na ścianie.
4. Stołujący się podchodząc do okienka, otrzymają: obiad wraz ze sztućcami, kompotem
oraz innymi dodatkami, następnie przechodzą do stolika, przy którym zdejmują
maseczkę i przystępują do konsumpcji posiłku.
5. Uczniowie przy stolikach siedzą pogrupowani na klasy, nie zmieniając swojego
miejsca (codziennie tak samo).
6. Po każdym posiłku świetlica zostaje zdezynfekowana, wywietrzona i przygotowana
do dalszych zajęć.
§4
Sala gimnastyczna
1. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których
nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
2. Przybory do ćwiczeń: piłki, skakanki, obręcze itp. wykorzystane podczas zajęć należy
czyścić lub dezynfekować.
3. Zaleca się korzystanie na zajęciach z boiska szkolnego oraz pobyt uczniów na
zewnątrz.
§5
Biblioteka szkolna
1. Wychowawca, przewodniczący klasy lub inna wytypowana osoba zbiera w klasie
zamówienia na książki, a następnie realizuje je u Pani bibliotekarki.
2. Dla pojedynczych osób istnieje możliwość wypożyczenia książki indywidualnie tylko
na lekcjach wychowawczych lub innych lekcjach pod warunkiem zgody nauczyciela
prowadzącego zajęcia.
3. Książki zwrócone przez ucznia poddane są kwarantannie – 2 dni, w osobnym
pomieszczeniu.
§6
Powołuje Panią Ewę Krutki jako pełnomocnika dyrektora ds. monitoringu zagrożenia
epidemicznego w szkole.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie 1 września 2020 r.

