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Zarządzenie Nr XXV Dyrektora Zespołu Szkół Katolickich  

im. św. Jana Pawła II w Gdyni z dnia 27 sierpnia 2020 roku 

w sprawie sposobu realizacji zadań Zespołu Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II 

w Gdyni w czasie epidemii. 

 

Na podstawie: 

 art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz. U. 

poz 1394) 

 Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

obowiązujących od 1 września 2020 r. 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 
 

1. Zarządzenie określa zasady funkcjonowania Zespołu Szkół Katolickich im. św. 

Jana Pawła II w Gdyni zwanego dalej „Zespołem”, w roku szkolnym 2020/2021 

2. Zarządzenie określa wzory dokumentów obowiązujących w czasie pandemii. 

 

§ 2. 

Zadania administracyjne  
 

1. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora, rady pedagogicznej, rady 

rodziców i samorządu uczniowskiego należy kierować w formie elektronicznej 

na adres sekretariat@katolik.info.pl, kontaktować się telefonicznie pod numer: 

58 665 42 80 lub bezpośrednio po telefonicznym uzgodnieniu sprawy, czasu  

i miejsca załatwienia jej w szkole. 

2. Dyrektor kontaktuje się z rodzicami i interesantami zdalnie, korzystając z poczty 

elektronicznej sekretariat@katolik.info.pl lub telefonicznie pod numerem 58 665 

42 80, a także bezpośrednio na podstawie wcześniejszego ustalenia terminu 

spotkania.  

3. Dyrektor przyjmuje wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej lub 

telefonicznie. Odpowiedź następuje w terminie do 5 dni roboczych od daty 

wpłynięcia wniosku lub otrzymania informacji telefonicznej. Nie rozpatruje się 

wniosków anonimowych. 

 

 

§ 3. 

Organizacja działalności dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczej 
 

1. W szkole mogą przebywać tylko upoważnione osoby (uczniowie, nauczyciele, 

pracownicy administracji i obsługi), u których nie ma widocznych objawów 
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choroby wskazującej na infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy 

nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub  

w izolacji. 

2. Na teren szkoły poza uczniami i pracownikami szkoły mogą wchodzić wyłącznie 

rodzice i opiekunowie uczniów oraz osoby, których wejście zostało wcześniej 

uzgodnione w sekretariacie szkoły lub bezpośrednio z odpowiednim 

pracownikiem szkoły, który zobowiązany jest poinformować pracownika 

portierni o terminie przewidywanego spotkania.  

3. Osoby przebywające na terenie szkoły nie będące ich pracownikami 

obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. 

4. Każda z osób przybywających do szkoły ma obowiązek zdezynfekowania rąk 

oraz zachowania tzw. dystansu społecznego tj.: odległości między innymi 

osobami 1,5 m. 

5. Przy wejściu do szkoły oraz na stronie internetowej szkoły http://katolik.info.pl/ 

dostępne są plakaty informacyjne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia 

zawierające pouczenia, w jaki sposób należy postępować w przypadku 

stwierdzenia objawów zakażenia, numery telefonów instytucji z którymi należy 

się kontaktować, a także wytyczne sanitarne dotyczące szkoły oraz komunikaty 

dotyczące organizacji pracy szkoły w czasie epidemii. 

6. Poidełko na terenie szkoły ze względów bezpieczeństwa jest wyłączone  

z użytkowania. Każdy uczeń korzysta z własnego napoju.  

7. Elementy na ciągach komunikacyjnych (klamki, siedziska) oraz sanitariaty  

(w tym umywalki, baterie łazienkowe), są na bieżąco odkażane środkami 

odkażającymi. 

8. Sale lekcyjne oraz inne pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia, są na 

bieżąco wietrzone. 

9. Posiłki spożywane są przez uczniów na terenie sal, w których odbywają się 

zajęcia, nie wcześniej niż na 5 min. przed zakończeniem każdej lekcji. W razie 

szczególnej sytuacji (klasówka, inne zajęcia wymagające wydłużonego czasu 

zajęć) o czasie przerwy na posiłek decyduje nauczyciel prowadzący zajęcia. 

10. W sanitariatach dostępne są informacje prezentujące prawidłowe mycie rąk. 

11. W każdej sali zajęć znajduje się płyn do dezynfekowania rąk z instrukcją 

prawidłowego odkażania rąk. 

12. Po zakończeniu zajęć szkolnych pomieszczenia szkolne i teren przynależący 

do szkoły sprzątają i dezynfekują wyznaczeni pracownicy obsługi. 

13. Uczeń, u którego występują objawy mogące wskazywać na infekcję dróg 

oddechowych, jest izolowany w specjalnie przygotowanym do tego miejscu 

(gabinet medyczny, w sytuacji uzasadnionej istnieje możliwość wykorzystania 

przylegającego pomieszczenia siłowni), do czasu odebrania go przez 

rodziców/opiekunów. 

14. Wychowawcy klas sporządzają wykaz danych kontaktowych rodziców/ 

opiekunów, który zapewnia szybką komunikację w przypadku zachorowania 

ucznia lub w przypadku stwierdzenia zakażenia w szkole (według załącznika Nr 

1 do zarządzenia). 

http://katolik.info.pl/
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15. w czasie przerw międzylekcyjnych, uczniowie realizujący zajęcia w salach 

4,5,6, korzystają z korytarza przyległego do wymienionych sal. Nie 

przemieszczają się bez opieki do innych części budynku. 

16. W zależności od poziomu zagrożenia epidemicznego zajęcia w szkole mogą 

odbywać się w formie stacjonarnej, zdalnej, hybrydowej – decyzję podejmuje 

dyrektor szkoły. 

17. W celu zminimalizowania poziomu zagrożenia epidemicznego zebrania rady 

pedagogicznej oraz zebrania z rodzicami mogą być prowadzone w formie 

zdalnej.  

 

 

§ 4. 

Organizacja w klasach I – III 
 

1. Uczniowie klas I-III mogą przebywać jedynie w skrzydle edukacji 

wczesnoszkolnej.  

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez 

opiekunów bez objawów chorobowych. 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić tylko do przestrzeni 

wspólnej szkoły (przedsionek przy szatni), zachowując zasady:  

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,  

b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,  

c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym (m.in. stosowanie środków 

ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja 

rąk – środek do dezynfekcji udostępniony przez szkołę .  

4. Rodzice uczniów kl.I-III pozostawiają dzieci pod opieką nauczyciela świetlicy  

w przedsionku szkoły przy szatni. W tym samym miejscu odbierają dziecko.  

 

 

 

§ 5. 

Ogólna organizacja zajęć w szkole 
 

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

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze. Uczniowie nie 

wymieniają się przyborami szkolnymi między sobą. 

2. Uczeń nie zabiera do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie 

dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności  

z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach nauczyciel dopilnowuje, aby 

dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym. Opiekunowie dziecka dbają we 

własnym zakresie o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, 

rzeczy.  
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3. Pomieszczenia oraz obszary w których przebywają uczniowie są stale 

monitorowane przez wyznaczonych nauczycieli. 

4. W pomieszczeniach wymienionych w ust. 3, poza uczniami, mogą przebywać 

wyłącznie nauczyciele, wyznaczeni pracownicy obsługi i osoby wykonujące 

zadania zawodowe związane z procesem edukacyjnym na podstawie 

odrębnych przepisów. 

5. Uczniowie w czasie przerw mają obowiązek zakrywania ust i nosa. 

6. Nauczyciele w czasie zajęć, gdy jest potrzeba zmniejszenia dystansu 

społecznego, mają obowiązek zakrycia ust i nosa. W szczególnych sytuacjach 

(np.: zdrowotnych) na wniosek nauczyciela Dyrektor szkoły może znieść ten 

nakaz. 

7. W miarę możliwości, lekcje powadzone są w sposób zachowania dystansu  

1,5 m. między uczniami. Przepis dotyczy również przerw między lekcjami. 

8. Po wyjściu z szatni, przed wejściem do sali lekcyjnej uczniowie zobowiązani są 

dokładnie umyć ręce. 

9. Uczniowie w czasie zajęć szkolnych przebywają w wyznaczonych dla danego 

oddziału pomieszczeniach. 

10. Wyposażenie sal zajęć szkolnych dostosowane jest do wytycznych (brak 

urządzeń oraz innych przedmiotów, których nie można skutecznie umyć, uprać 

lub dezynfekować). Uczniowie mają przydzielone stałe miejsca przy stolikach. 

11. Uczniowie w czasie przerw międzylekcyjnych przebywają w wyznaczonej 

części korytarza lub na powietrzu. 

12. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w miarę możliwości na powietrzu 

lub w sali gimnastycznej. Należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe, 

podczas których nie można zachować dystansu.   

13. Pracownicy obsługi zobowiązani są do bieżącego nadzoru nad zachowaniem 

czystości w miejscach przebywania uczniów wg wytycznych dla szkół w części 

dotyczącej „higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń”, w tym  

w szczególności wietrzenia sal lekcyjnych, wycierania miejsc najczęściej 

dotykanych przez uczniów bezpiecznymi środkami odkażającymi  

i dezynfekowania sanitariatów. 
 

§ 6. 

Agendy szkolne i zajęcia pozalekcyjne 
 

1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej zgodnie z ustalonymi zasadami.  

2. W bibliotece jednocześnie może przebywać nie więcej niż 2 uczniów,  

a w czytelni znajdującej się w pomieszczeniu biblioteki maksymalnie 3 uczniów.  

3. Wypożyczone książki, materiały edukacyjne i czasopisma przechodzą 

trzydniową kwarantannę przed kolejnym wypożyczeniem. 

4. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania z biblioteki, określa 

„Regulamin biblioteki szkolnej”.  

5. Zajęcia świetlicy szkolnej odbywają się dla uczniów kl. I-III  z uwzględnieniem 

zasad sanitarnych obowiązujących w szkole.  
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6. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, którzy pozostają w 

szkole poza zajęciami przewidzianymi w planie zajęć ze względu na czas pracy 

rodziców i na dodatkowe zajęcia. 

7. Szczegółowe warunki organizacyjne i sanitarne korzystania ze świetlicy 

szkolnej określa „Regulamin świetlicy szkolnej”. 

8. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności 

zajęcia związane z kształtowaniem aktywności i kreatywności uczniów 

realizowane są w grupach uczniów przebywających w tym samym czasie  

w szkole z uwzględnieniem zasad sanitarnych obowiązujących w strefie ucznia. 

9. Wyjazdy na zajęcia z pływania do pływalni organizowane są z zachowaniem 

dystansu społecznego ogólnie przyjętego w środkach komunikacji miejskiej 

(zakrywanie ust i nosa, zajmowanie co drugiego siedzenia w autobusie) zgodnie 

z zasadami określonymi w „Regulaminie wyjazdów na basen”. 

 

 

§ 7. 
 

Postanowienia końcowe 
 

1. Pracownik szkoły u którego występują widoczne objawy infekcji dróg 

oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.  

2. W przypadku podejrzenia zakażenia COViD-19 u pracownika szkoły 

obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi. 

3. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na 

terenie szkoły, zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego 

dostępne na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących 

się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 

4. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem (duszności, kaszel, 

gorączka) rodzic/uczeń zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz stację 

sanitarno-epidemiologiczną. Informacja przekazana do szkoły musi zawierać: 

a) określenie daty zgłoszenia przez ucznia/pracownika podejrzenia zakażenia 

koronawirusem do Sanepidu, 

b) określenie czasu na który Sanepid zalecił pobyt w izolacji/kwarantannę, 

c) w przypadku pracownika - informację czy w trakcie izolacji/kwarantanny 

może wykonywać czynności służbowe w formie zdalnej, 

5. Jeżeli u pracownika, dziecka, które przebywało w szkole lub u któregoś  

z członków jego rodziny potwierdzono wystąpienie zakażenia koronawirusem, 

pracownik, rodzic/opiekun prawny ma obowiązek natychmiast poinformować  

o tym szkołę sekretariat@katolik.info.pl, lub telefonicznie pod numer: 58 665 42 

80 

 

§ 8. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2020 roku.  

 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/
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Załączniki:  

1. Druk dot. sprawowania opieki przedszkolnej/szkolnej,  

2. Wytyczne w formie plakatu dla uczniów. 

3. Wytyczne w formie plakatu dla rodziców. 

4. Wytyczne w formie plakatu dla nauczycieli. 
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Załącznik Nr 1 
 
......................................................... 
  imię i nazwisko rodzica składającego oświadczenie 

 
 

Dotyczy sprawowania opieki przedszkolnej/szkolnej 
 

nad..................................................... 
imię i nazwisko dziecka/ucznia  

 

 
Grupa/klasa.................................... 

 
Od 1 września 2020 r. szkoła do organizacji pracy zobowiązana jest stosować:  
 
*Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 
podstawowej,  i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3. 
*Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 
*Zalecenia dla dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej 

 

W trosce o bezpieczeństwo Państwa dziecka w zgodzie z wytycznymi szkoła zobowiązana jest 
ustalić warunki szybkiej komunikacji z rodzicami/prawnymi opiekunami  w przypadku 
wystąpienia u dziecka/ucznia  niepokojących objawów chorobowych. Proszę o podanie 
danych do kontaktu w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych.  

 

Imię i nazwisko  Nr telefonu  Adres email 

   

   

   

 

.................................   .............................................................................. 

Data      Podpis rodzica/prawnego opiekuna  składającego oświadczenie 

Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar 
temperatury ciała. W tym przypadku wymagana jest zgoda rodziców. Proszę o wyrażenie 
swojego stanowiska. 
 

Wyrażam zgodę  na mierzenie temperatury ciała mojego dziecka  
w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych. 

 

 
..............................   .............................................................................. 

Data     Podpis rodzica/prawnego opiekuna  składającego oświadczenie 
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Załącznik Nr 2 
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Załącznik Nr 3 
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Załącznik Nr 4

 


