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Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr   37/08/2022 Dyrektora ZKiW w Kolbudach z dnia 29.08.2022 

 

Procedura przebywania w budynkach ZKiW w Kolbudach osoby niebędącej 

pracownikiem ani uczniem w związku  z  występowaniem stanu zagrożenia 

epidemicznego opracowana na podstawie Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół 

podstawowych i ponadpodstawowych od 1 września 2022 r. 

1. Od dnia 01.09.2022 r. w szkole stosuje się wytyczne Ministerstwa Edukacji                          

i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

2. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w szkole 

odpowiada Dyrektor ZKiW w Kolbudach. 

3. Ogranicza się do niezbędnego minimum wejścia osób trzecich. 

4. Do szkoły może wejść osoba bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych lub inną chorobę zakaźną. 

5. Przesyłki oraz listy dostarczane  przez kurierów do szkoły, odbiera pracownik 

sekretariatu przy wejściu służbowym z tyłu budynku. 

6. Przesyłki wymagające potwierdzenia odbioru przez sekretarza szkoły,                            

a  dostarczone do portierni szkoły (wejście Nr 1) wymagają zgody na wejście. 

Każdy taki fakt odnotowywany jest w Rejestrze Wejść i Wyjść. 

7. Osoba wchodząca na teren szkoły bez wcześniejszego umówienia terminu 

spotkania z dyrektorem lub innym pracownikiem szkoły, ma obowiązek 

przedstawić cel wizyty pracownikowi portierni, który kontaktuje się                                      

z sekretariatem w celu uzyskania zgody na jej wejście. 

8. Osoba trzecia przemieszcza się  schodami na I piętro do sekretariatu. 

9. Rodzic/opiekun dziecka lub inna osoba przed planowaną wizytą w szkole 

zobowiązany jest do ustalenia terminu oraz miejsca spotkania z dyrektorem, 

wicedyrektorem, nauczycielem, specjalistą lub innym pracownikiem szkoły.                   

W dniu spotkania przy wejściu głównym podaje pracownikowi szkoły nazwisko 

osoby, z którą jest umówiony oraz wpisuje się do Rejestru Wejść i Wyjść. 

Następnie udaje się na miejsce spotkania lub oczekuje na przyjście pracownika 

szkoły, z którym odbędzie spotkanie. 

10. Rodzice/ opiekunowie odprowadzający dzieci wchodzą do budynku szkoły lub 

na teren szkoły, zachowując zasadę 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi. 

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

opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej. 

12. Nauczyciele i specjaliści mają obowiązek pozostawienia w portierni informacji                         

o planowanym spotkaniu z osobą niebędąca pracownikiem ani uczniem szkoły. 

Podaje imię i nazwisko tej osoby oraz termin i miejsce spotkania. 

13. W zakresie kontaktu rodzic/opiekun prawny - nauczyciel rekomendowane jest 

wykorzystanie technik komunikacji na odległość (platforma Teams                                 

(w przypadku nauczania zdalnego), dziennik elektroniczny Librus, telefon                                 

w sekretariacie szkoły. Spotkania online, kontakt poprzez e-dziennik powinny 

odbywać się od godziny  08:00 do  17:00. 
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14. Ogranicza się do minimum kontakty personelu kuchennego i pracowników 

administracji oraz obsługi sprzątającej z osobami trzecimi na terenie szkoły,  

uczniami oraz nauczycielami.  

15. Podmioty zewnętrze korzystające z pomieszczeń szkoły zobowiązane są do 

przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń, użytych przedmiotów i sprzętów 

należących do szkoły, jak również do wietrzenia tych pomieszczeń.  

 

 

 

 

 

 

 


