
ZARZĄDZENIE 7/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

z dnia 10 marca 2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia wzmożonych zasad sanitarnych  

w Szkole Podstawowej nr 5 im. L. Teligi  w Grodzisku Mazowieckim   

 

Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 

(Dz. U z 2019 r. poz 59 tekst jednolity), ustawy Prawo Oświatowe z 14 grudnia 

2020 r. (Dz. U z 2019 r. poz.1148 ze zmianami, Pisma Burmistrza Grodziska 

Mazowieckiego BO.4424.15.2020 z dnia 10.03.2020 r. zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. Od dnia 10 marca 2020 r. do odwołania wprowadzam w Szkole 

Podstawowej nr 5 im. L. Teligi  w Grodzisku Mazowieckim wzmożone zasady 

sanitarne. 

§ 2. Zasady sanitarne i wytyczne znajdują się w załączniku nr 1 do Zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie udostępnione jest przez stronę internetową szkoły i tablicę 

ogłoszeń. 

§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom szkoły. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 

Małgorzata Okurowska 

 
 

 

 

 

Grodzisk Mazowiecki 10.03.2020 r. 

 

 

 

 



 
 

Załącznik nr 1 

do Zarządzenia nr 7/2020 

Dyrektora SP nr 5 

z dnia 10 marca 2020 

 

 

 

W związku z pojawieniem się pierwszych przypadków korona wirusa  

w Warszawie, w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków, uczniów  

i ich rodzin, pracowników szkoły oraz przeciwdziałaniu wystąpieniu zagrożeń: 

 

1. odwołuję wszelkie imprezy, które były zaplanowane w szkole w 

najbliższym czasie, w tym zebrania rodziców, zawody sportowe, 

przedstawienia, 

2. zawieszam wyjazdy na basen, 

3. wstrzymuję wszelkie zaplanowane wycieczki, wyjazdy uczniów, 

4. wstrzymuję organizację apeli i spotkań dużych grup uczniów, 

5. wyznacza się „strefę dla rodzica” hol przy wejściu do szkoły, 

6. wprowadzam ograniczenia wstępu dla rodziców i innych osób dorosłych 

do szkoły poza strefę wyznaczoną w pobliżu wejścia, 

7. dzieci klas I-III i oddziału „0” schodzą samodzielnie do szatni, 

8. odbiór dzieci ze świetlicy odbywa się po telefonicznym powiadomieniu 

wychowawców świetlicy, klas i oddziału „0”     tel. kom. 668-857-089 

9. fakt odbioru dziecka rodzic/opiekun lub upoważniona osoba potwierdza 

osobiście na liście zbiorczej znajdującej się u wyznaczonego pracownika 

w holu szkoły, 

10.  zalecam zachowanie wysokiego poziomu higieny, w tym częste mycie 

rąk, odkażanie klamek i innych miejsc najczęściej dotykanych, 

dezynfekcję rąk preparatem do dezynfekcji, wielokrotne w ciągu dnia 

mycie i dezynfekcję toalet oraz systematyczne uzupełnianie pojemników 

na papier toaletowy, ręczniki jednorazowe, płyn dezynfekcyjny, 

11.  pozostawienie w domu dzieci u których zaobserwuje się katar, kaszel lub 

inne objawy sugerujące przeziębienie, 



12.  kontrolę nad wpisami oraz egzekwowaniem zasad wchodzenia do szkoły 

sprawują wyznaczeni przez Dyrektora pracownicy szkoły przebywający 

na holu głównym przy domofonie, 

13.  na terenie szkoły mogą przebywać tylko uczniowie i pracownicy szkoły 

w godzinach organizacji zajęć obowiązkowych i dodatkowych, 

14.  osoby dorosłe po przyprowadzeniu dziecka na zajęcia dodatkowe, 

treningi opuszczają budynek sali gimnastycznej. 


