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SP168-021-18-19/20 

 
 
 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena 

w Warszawie Nr 18/2019/2020 z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie 
 w okresie od 25 maja 2020 r. do 7czerwca 2020 r. 

 
Na podstawie: 
 

1) Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374: 

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.) 

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 r., poz. 493 ze zm.) 

4) Wytycznych przeciwepidemicznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych 

 
zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 
1. W czasie od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 2020 r. Szkoła Podstawowa 168 im. Czesława 

Niemena w Warszawie (zwana dalej Szkołą) funkcjonuje w ograniczonym zakresie. 
2. Czasowe ograniczenie funkcjonowania Szkoły wiąże się z: 

1) kontynuacją zdalnego nauczania we wszystkich klasach na zasadach opisanych  
w Zarządzeniu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena  
w Warszawie Nr 14/2019/2020 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie funkcjonowania 
Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie w okresie od 25 
marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.; 

2) prowadzeniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 
od 25 maja 2020 r. w kl. 1-3; 

3) organizowaniem na terenie szkoły konsultacji dla uczniów: 
a) od 25 maja dla kl. 8, 
b) od 1 czerwca również dla kl. 4-7; 

4) możliwością prowadzenia zajęć rewalidacyjnych od 25 czerwca dla uczniów 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

3.  Zasady organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz konsultacji opisuje § 2  
niniejszego zarządzenia.  

 



2 
 

§ 2 

I. Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych 
 i konsultacji dla uczniów kl. 4-8 

 
1. Od 25 maja 2020 r. w  świetlicy będą prowadzone zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla 

uczniów, których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. Godziny pracy 

świetlicy ustalane będą  na podstawie ankiet zebranych od rodziców.  

2. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na 

osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne. 

3. Wychowawcy będą prowadzili  zajęcia dydaktyczne w wymiarze 2 godz. dziennie. Zajęcia 

będą prowadzone w trybie zmianowym, zgodnie z obowiązującym  w roku szkolnym 

2019/20 schematem zmianowości: 

klasa poniedziałek wtorek środa czwartek piątek 

 
1a 

 
8.00 - 10.00 

 
8.00 - 10.00 

 
8.00 -10.00 

 
11.00 – 13.00 

 
11 – 13.00 

 
1b 

 
11.00 - 13.00 

 
11.00 – 13.00 

 
11.00 – 13.00 

 
8.00 – 10.00 

 
8.00 – 10.00 

 
1c 

 
8.00 – 10.00 

 
8.00 – 10.00 

 
8.00 – 10.00 

 
11.00 - 13.00 

 
11.00 – 13.00 

 
2a 

 
11.30 – 13.30 

 
11.30 – 13.30 

 
11.30 – 13.30 

 
8.30 – 10.30 

 
8.30 – 10.30 

 
2b 

 
8.30 – 10.30 

 
8.30 – 10.30 

 
8.30 – 10.30 

 
11.30 – 13.30 

 
11.30 – 13.30 

 
2c 

 
8.30 – 10.30 

 
8.30 – 10.30 

 
8.30 – 10.30 

 
11.30 – 13.30 

 
11.30 – 13.30 

 
3a 

 
12.00 – 14.00 

 
12.00 – 14.00 

 
12.00 – 14.00 

 
9.00 – 11.00 

 
9.00 – 11.00 

 
3b 

 
12.00 – 14.00 

 
12.00 – 14.00 

 
12.00 – 14.00 

 
9.00 – 11.00 

 
9.00 – 11.00 

 
3c 

 
9.00 – 11.00 

 
9.00 – 11.00 

 
9.00 – 11.00 

 
12.00 – 14.00 

 
12.0 – 14.00 

 

4. Ze względu na to, że w klasie może przebywać 12 uczniów, pierwszeństwo uczestnictwa  

w zajęciach prowadzonych przez wychowawcę mają dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych 

realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19. 

5. Konsultacje (indywidualnie lub grupowo) będą prowadzone według harmonogramu  

z uwzględnieniem zasady, że w sali jednocześnie może przebywać 12 uczniów. Jeśli zgłosi 

się więcej niż 12, uczniowie będą podzieleni na grupy. 

6. Konsultacje przewidziane są na godziny popołudniowe ze względu na prowadzone we 

wcześniejszych godzinach zdalne nauczanie. 

 

 Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek 

j. polski  od 13:00   od 13:00 
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matematyka od 13:00   od 13:00  

j. angielski   od 13:00 od 14:00  

biologia   od 14:00   

geografia od 14:00     

historia  od 14:00    

wos  od 14:00    

chemia  od 15:00    

fizyka     od 14:00 

j. niemiecki    od 15:00  

przyroda   od 15:00   

edb od 15:00     

technika od 15:00     

informatyka od 15:00     

muzyka     od 15:00 

plastyka     od 15:00 

religia     od 15:00 

etyka     od 15:00 

 

7. Konsultacje w szkole nie są obowiązkowe dla uczniów. 

8. Uczeń lub rodzic zobowiązany jest zgłosić nauczycielowi chęć udziału ucznia w 

konsultacjach w przeddzień wyznaczonego dnia konsultacji do godz. 10:00 (jeśli 

konsultacje wypadają w poniedziałek, to najpóźniej do poprzedzającego piątku do godz. 

10:00). Nauczyciel przesyła na adres: sp168@edu.um.warszawa.pl informacje o liczbie 

uczniów zgłoszonych na konsultacje. 

9. Dla dzieci pozostających w domu kontynuowane będzie zdalne nauczanie. 

10. Sposób dokumentowania prowadzonych zajęć prowadzonych na terenie szkoły: 

1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzone przez nauczycieli świetlicy  

w dzienniku zajęć świetlicy; 

2)  zajęcia prowadzone przez nauczycieli kl. 1-3 w dzienniku lekcyjnym - 2 godziny zajęć 

dydaktycznych, pozostałe odznaczane jako nauczanie zdalne (nz); 

3) konsultacje i zajęcia rewalidacyjne w Librusie w zakładce narzędzia - dodatkowe 

godziny nauczycieli. 

 

II. Zasady bezpieczeństwa obowiązujące w Szkole od 25 maja 2020 r. 

 

mailto:sp168@edu.um.warszawa.pl
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1. Grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i stałej sali.  

2. W sali, w której przebywa grupa usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki, dywan). 

3. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki czy obręcze itp.)  

należy je codziennie dokładnie czyścić lub dezynfekować. 

4. W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m  

(1 uczeń – 1 ławka szkolna).  

5. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub w szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się 

przyborami szkolnymi między sobą. 

6. Uczeń nie powinien przynosić do szkoły niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek. 

7. Należy wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.  

8. Uczniowie oraz pracownicy, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po 

powrocie z zajęć na świeżym powietrzu, po skorzystaniu z toalety, lub przynajmniej co 2 

godziny, myją ręce wodą z mydłem.  

9. Nauczyciele i inni pracownicy powinni zachowywać dystans społeczny między sobą,  

w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.  

10. Personel sprzątający oraz kuchenny nie powinien kontaktować się z uczniami oraz 

nauczycielami. 

11. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci zobowiązani są zachować 

dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców wynoszący 

min. 2m.  

12. Dziecko przyprowadzane i odbierane powinno być przez jednego (zdrowego, najlepiej 

stałego) opiekuna.                                                            

13. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przedsionka przy wejściu szkoły, 

z zachowaniem zasady – 1 rodzic z dzieckiem na 15 m2.  

14. Uczeń po wejściu do szkoły zobowiązany jest zejść do szatni, zmienić obuwie zostawiając 

je w worku, a następnie udać się do sali, w której ma zajęcia.  

15. Uczniowie nie mogą gromadzić się na korytarzach, w łazienkach, w szatni, na boisku  

i przed szkołą. 

16. Do szkoły może przyjść wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących 

chorobę zakaźną. 

17. Każdego dnia  przed wejściem ucznia do szkoły wyznaczony pracownik przeprowadza                  

z nim, lub z osobą przyprowadzającą ucznia, krótki wywiad polegający na zadaniu 

następujących pytań: 

1) czy uczeń jest zdrowy i nie wykazuje objawów infekcji lub innych chorób? 

2) czy rodzice lub osoby współmieszkające mieli kontakt z osobami chorymi na  

COVID-19? 

3) czy rodzice lub osoby współmieszkające nie mają objawów infekcji?  

18. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych, 

uczeń nie może przychodzić do szkoły. 
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19. Każdemu uczniowi przed wejściem do szkoły mierzona jest temperatura zgodnie ust. II.2 

Procedury postępowania prewencyjnego pracowników oraz rodziców/opiekunów 

prawnych dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego/Szkoły Podstawowej nr 168 

im. Czesława Niemena w Warszawie w czasie zagrożenia epidemicznego, stanowiącej 

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2019/2020 z dnia 11 maja 2020 r. 

20. Wychowawcy zbierają od rodziców zgody na pomiar temperatury ciała dziecka - wzór 

zgody znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

21. Wychowawcy zbierają od rodziców informacje o sposobach szybkiej komunikacji  z nimi. 

22. Jeśli dziecko przejawia niepokojące objawy choroby izoluje się je w odrębnym 

pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od 

innych osób i niezwłocznie powiadamia rodziców/opiekunów o konieczności pilnego 

odebrania dziecka ze szkoły. 

23. Zaleca się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy 

zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.  

24. Sprzęt na placu zabaw i boisku jest regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub 

dezynfekowany. 

25. Nie organizuje się żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).  

26. Od dnia 25 maja br. do odwołania, w szkołach podstawowych nie są prowadzone zajęcia 

dodatkowe ani organizowane imprezy okolicznościowe. 

27. Osoby trzecie mogą wejść do szkoły tylko i wyłącznie w uzasadnionych przypadkach 

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (obowiązkowa osłona ust i nosa, 

dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe). 

 

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

1. W przypadku gdy uczeń przejawia niepokojące objawy choroby, izoluje się go 

w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m 

odległości od innych osób. 

2. Uczniowi mierzona jest temperatura ciała.  

3. Rodzic zostaje niezwłocznie poinformowany telefonicznie o wystąpieniu u dziecka 

niepokojących objawów i jest zobowiązany do pilnego odebrania dziecka.  

4. Rodzic po odebraniu dziecka z objawami chorobowymi, ma obowiązek poinformowania 

dyrektora o wyniku badania dziecka przez lekarza i otrzymanych zaleceniach.  

5. Po odebraniu dziecka z objawami zakażenia przez rodzica, pomieszczenie lub miejsce,  

w którym przebywało jest dezynfekowane.  

6. Ustala się listę osób obecnych w tym samym czasie w pomieszczeniach, w których 

przebywało dziecko z objawami zakażenia. 

7. Dyrektor szkoły informuje burmistrza dzielnicy o podejrzeniu zakażenia u dziecka.  

8. Dyrektor podejmuje działania zgodne z zaleceniami Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc 

pod uwagę zaistniały przypadek. 
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9. Rodzice dzieci, które miały kontakt z uczniem, u którego podejrzewa się zakażenie, zostają 

telefonicznie poinformowani o zaistniałej sytuacji i poproszeni o odbiór dzieci i ich 

obserwację. 

10. Dyrektor informuje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zaistniałej 

sytuacji i w porozumieniu z burmistrzem dzielnicy podejmuje stosowną decyzję  

o zamknięciu placówki bądź czasowej kwarantannie.   

11. W przypadku wystąpienia u dziecka  (uczęszczającego do szkoły w okresie epidemii)- po 

godzinach pracy szkoły,  niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

należy niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły – pisząc e-mail na adres 

atkaczyk@edu.um.warszawa.pl 

IV. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

1. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn dezynfekujący do rąk oraz informacja 

o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez osoby wchodzące do budynku.                                        

2. Osoba wchodząca do szkoły ma obowiązek dezynfekcji rąk oraz zakrycia nosa i ust 

(podczas zajęć maseczki mogą być zdjęte).  

3. Pracownicy szkoły mają obowiązek regularnego mycia rąk wodą z mydłem oraz 

pilnowana, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, 

po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety. 

4. W szkole prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach 

i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników.  

5. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu 

niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, aby dzieci 

nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.   

6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne 

środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos.   

7. Zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.  

V.  Organizacja żywienia 

1. Obiady przygotowywane są tylko dla uczniów korzystających z zajęć opiekuńczo -

wychowawczych, po wcześniejszym dokonaniu wpłaty przez rodzica. 

2. W szkole wyłączone są źródełka wody pitnej.  

3. Pracownicy kuchni zaopatrzeni są w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawice, 

fartuchy) oraz płyny dezynfekujące powierzchnie i sprzęty.  

4. Prowadzony jest monitoring czyszczenia i dezynfekcji powierzchni i sprzętów. 

5. Wielorazowe naczynia i sztućce są myte w zmywarce z dodatkiem detergentu,  

w temperaturze minimum 60°C lub wyparzane. 

mailto:atkaczyk@edu.um.warszawa.pl
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6. Korzystanie z obiadów odbywa się w stołówce z zachowanie odpowiedniego dystansu 

społecznego, pod opieką nauczyciela. 

7. Personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się 

dziećmi (nauczyciel, pomoc nauczyciela). 

VI. Obowiązki rodziców 

Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do: 

1) przekazania dyrektorowi lub nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka;  

2) zaopatrzenia dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i z szkoły; 

3) przyprowadzania do szkoły dziecka zdrowego – bez objawów chorobowych; 

4) nieprzysyłania dziecka do szkoły, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub  

w izolacji -  wówczas wszyscy domownicy muszą pozostać w domu i stosować się do 

zaleceń służb sanitarnych; 

5) dopilnowania, żeby dziecko nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów  

i zabawek; 

6) przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikanie dotykania oczu, nosa  

i ust, częste mycie rak wodą z mydłem, niepodawanie ręki na powitanie, ograniczanie 

stykania się z innymi dziećmi, odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania  

czy kasłania); 

7) natychmiastowego odebrania dziecka w przypadku jego złego samopoczucia lub 

wystąpienia objawów chorobowych; 

8) respektowania obowiązujących w szkole zasad i procedur w czasie epidemii COVID-19. 

VII. Środki zapobiegawcze i ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa 

1. Stosowanie się wszystkich pracowników do niniejszego Zarządzenia oraz instrukcji  

i procedur zawartych w załącznikach do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2019/2020.  

2. Przestrzeganie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. 

3. Zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przemieszczania się z pracy do domu   

i z domu do pracy - zachowanie bezpiecznej odległości od innych osób - co najmniej 2m 

oraz zakrywanie ust i nosa przy pomocy maseczki albo przyłbicy.  

4. Przebywanie na terenie szkoły jedynie osób zdrowych. 

5. Wyznaczenie i przygotowanie pomieszczenia, w którym będzie można odizolować osobę  

w przypadku wystąpienia objawów chorobowych. 

6. Korzystanie przez pracowników z przydzielonych (używanych na co dzień)  materiałów  

i urządzeń biurowych.  

7. Regularnie dezynfekowanie sprzętów np. telefonów, klawiatury, myszki, itp. 

8. Zachowywanie bezpiecznej odległości na stanowisku pracy tj. 1,5 m od współpracownika. 

9. Korzystanie z rękawiczek ochronnych przez osoby przyjmujące dokumenty i przesyłki. 

 

§ 3 
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W szkole obowiązują Załączniki nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 do Zarządzenia Dyrektora Nr 17/2019/2020             

z dnia 11 maja 2020 r. 

 

§ 4 

Zobowiązuję pracowników i rodziców do zapoznania się z treścią Zarządzenia.  

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

§ 6 

Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez opublikowanie w dzienniku elektronicznym  

w zakładce „Organizacja szkoły” podtytuł „pliki szkoły”, oraz wyłożenie w sekretariacie 

Szkoły. 

 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 168 

Anna Tkaczyk 

/- dokument podpisany cyfrowo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 18/2019/2020 z dnia 20 maja 2020 r. 

 
 

Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar temperatury 
ciała.  
 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA 

Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,  

w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego 

dziecka  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

(imię i nazwisko dziecka, klasa) 

codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do przedszkola/szkoły oraz w trakcie jego pobytu  

w szkole. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych  

i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.  

……………………………………………………..… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


