
Zarządzenie  Nr 351/2020/2021 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 3 Specjalnych im. Janusza Korczaka w Pszczynie                        

z dnia 10.09.2020 r. 

 

dotyczy: wprowadzenia procedury bezpieczeństwa korzystania z szatni szkolnej w czasie 

epidemii Covid 19 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 910); Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczegółowych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 

2020r. poz. 493, z poz. zm.); Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. 

z 2020r. poz.1166 z poz. zm.); wytyczne MEN i GIS dotyczące organizacji pracy szkoły 

w czsie epidemii Covid 19. 

§ 1 

Wprowadzam procedury korzystania z szatni szkolnej w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych 

im. Janusza Korczaka w Pszczynie stanowiące załącznik niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do zapoznania się z zapisami procedur i 

stosowania ich. 

§ 3 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Zarządzenia Dyrektora nr 351/2020/2021 z dnia 10.09.2020 r. 

Procedura bezpieczeństwa korzystania z szatni szkolnej dla uczniów Zespołu 

Szkół nr 3 im. J. Korczaka w Pszczynie w czasie epidemii COVID 19 

Wprowadzona Zarządzeniem Dyrektora nr 351/2020/2021 z dnia 10.09.2020 r. 

 

1. Szatnię stanowią zamykane szafki uczniowskie znajdujące się  przy wejściu głównym do 

szkoły oraz szafki dla uczniów SPDP, znajdujące się na II piętrze. 

2. Uczniowie w szatni przebywają jedynie w celu pozostawienia/zabrania odzieży 

wierzchniej, obuwia, rzeczy osobistych lub podręczników. Po dokonaniu tych czynności 

uczniowie niezwłocznie opuszczają szatnię. Niedozwolone jest przebywanie przy szafkach 

podczas przerw śródlekcyjnych w innych celach niż wyżej wymienione (wyjątek stanowi 

korytarz II piętra) . 

3. Uczniowie korzystają z szafek przed rozpoczęciem zajęć oraz podczas przerw pod 

nadzorem nauczyciela dyżurującego. Wymagana jest dbałość o zachowanie odstępu 1,5 

metra między uczniami korzystającymi z szafek.  

4. Po przyjeździe busa szkolnego, uczniowie dojeżdżający nim wchodzą do szkoły 

pojedynczo, dezynfekując ręce przy wejściu. Z powodu konieczności zachowania 

odpowiedniego dystansu społecznego o porządku i kolejności wejścia ucznia oraz 

skorzystania z szafki decyduje nauczyciel dyżurujący przy wsparciu pomocy nauczyciela. 

Po uzgodnieniach z przewoźnikami, kolejne busy, w miarę możliwości podjeżdżają pod 

szkołę w odstępach co najmniej 5 – 10 minutowych.  

5. Nauczyciel rozpoczyna dyżur przy szafkach szkolnych i wejściu o godz. 7.30. Dbałość o 

porządek i bezpieczeństwo uczniów przy szafkach przed godz. 7.30 nadzorują nauczyciele 

świetlicy przy wsparciu pomocy nauczyciela oraz woźnego. 

6. Nauczyciele prowadzący ostatnie lekcje z uczniami zobowiązani są podejść z nimi do 

szafek, nadzorować porządek oraz kolejność korzystania z szafek z zachowaniem 

wymaganego dystansu. 

7. W przypadkach wyjść i wycieczek nad porządkiem w szatni czuwa opiekun 

wyjścia/wycieczki. 

8. Wszystkich uczniów obowiązuje zmiana obuwia. Uczniowie wkładają obuwie do swoich 

szafek. 

9.  Wszelkiego rodzaju uwagi i spostrzeżenia dotyczące nieprawidłowości zaistniałych w 

szatni uczeń powinien niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, wychowawcy bądź 

pracownikowi obsługi.  

10. Szafki codziennie są myte z zewnątrz środkiem dezynfekującym. 


