
 
Zarządzenie  nr 4/2020/21 

dyrektora Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 177 w Warszawie 
w sprawie : modyfikacji procedur reżimu sanitarnego i funkcjonowania szkoły w żółtej i czerwonej strefie 

sanitarnej. 
 

Na podstawie art. 68 Ustawy Prawo oświatowe Dz.U.2020.910 t.j. oraz zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, MZ dla 
szkół i placówek publicznych  i niepublicznych w strefie żółtej i czerwonej od dnia 1 września 2020roku.  
 zarządzam co następuje: 

§1 
Z uwagi na pogorszenie warunków epidemicznych z powodu COVID 19 i wejście m.st Warszawy do strefy żółtej                 
zmianie ulegają zasady reżimu sanitarnego obowiązującego na terenie szkoły i podczas realizowanych zajęć. 

1. Obowiązuje noszenie masek w przestrzeni wspólnej szkoły tj. korytarzy, szatni szkolnej, pokoju            
nauczycielskiego. Również w sytuacji kumulacji większej liczby uczniów na terenie świetlicy, sali            
gimnastycznej i stołówki szkolnej. 

2. Zalecane jest, by również uczniowie podczas pobytu na korytarzach szkolnych zasłaniali usta i nos,  
z wyłączeniem uczniów, których poziom funkcjonowania uniemożliwia wyegzekwowanie zalecenia. 

3. Należy szczególnie zwrócić uwagę na regularne dezynfekowanie rąk, zwłaszcza po kontakcie  
z elementami wspólnymi wyposażenia oraz zachowanie dystansu społecznego. 

4. W miarę sprzyjających warunków atmosferycznych zajęcia WF powinny odbywać się na świeżym            
powietrzu z wykorzystaniem infrastruktury i sprzętów szkolnych. Nauczyciele wf powinni powiadomić           
rodziców o konieczności zapewnienia odpowiedniej odzieży do tych zajęć. 

5. Wstrzymuje się organizację wycieczek i wyjść grupowych do miejsc i instytucji zewnętrznych. 
6. Nauczyciele nauczania indywidualnego realizują zajęcia wyłącznie w formie zdalnej o czym informują            

rodziców ucznia. W razie konieczności zmiany aktualnego planu zajęć informują o tym fakcie             
wicedyrektora szkoły.  

7. Wychowawcy powinni poinformować rodziców uczniów z obniżoną odpornością, o możliwości          
pozostawienia dziecka w domu, na podstawie uzyskanego zaświadczenia lekarskiego o konieczności           
ograniczenia nauki na terenie szkoły. Zaświadczenie takie z zawartym stwierdzeniem, rodzic powinien            
uzyskać od lekarza prowadzącego leczenie i przedłożyć dyrektorowi szkoły. Uczeń zwolniony z            
obowiązku przychodzenia do szkoły będzie utrzymywać kontakt ze szkołą. Sposób kontaktów i formę             
przekazanie materiałów edukacyjnych ustali nauczyciel prowadzący przedmiot.  

8. Kierownik świetlicy zobowiązany jest do poinformowania rodziców o konieczności ograniczenia czasu           
pobytu uczniów w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości organizacyjnych rodziców. 

9. Pracownicy obsługi (woźne lub pomoce nauczyciela) powinni dezynfekować stoliki klas, w których            
następuje zmiana zespołów klasowych. Woźne zobowiązane są do szczególnie dokładnego i           
regularnego dezynfekowania klamek drzwi, sanitariatów i powierzchni wspólnych. 

10. Osoby pełniące funkcję pomocy nauczyciela powinny zadbać o dezynfekcję sprzętów wykorzystywanych           
podczas zajęć lekcyjnych w tym sprzętów sportowych. W klasach, w których nie ma pomocy              
nauczyciela, zadanie to wykonuje woźna po zgłoszeniu potrzeby dezynfekcji przez nauczyciela           
kończącego zajęcia  
w danej sali. Wskazane jest, by nauczyciele zakończyli nieco wcześniej zajęcia lekcyjne, by umożliwić              
proces dezynfekcji zanim nastąpi wymiana zespołów klasowych. 

11. Konserwatorzy powinni szczególnie dokładnie wykonywać codzienną dezynfekcję placów zabaw, sal          
lekcyjnych i korytarzy. 

12. Wstrzymana jest realizacja praktyk studenckich do czasu zmiany sytuacji epidemicznej. 
13. Pracownicy zobowiązani są do autokontroli temperatury ciała i objawów chorobowych, a w razie ich              

wystąpienia powinni nie przychodzić do pracy i skorzystać z porady medycznej. O fakcie tym              
niezwłocznie powinni poinformować sekretariat szkoły. 
 

§2 
 

Treść modyfikacji zasad reżimu sanitarnego zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły. 
 

§3 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020 roku 

 


