
ZARZĄDZENIE Nr 1/1/2021 
Dyrektora 

Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży 
z dnia  

15 stycznia 2021 roku 
zmieniające Zarządzenie nr 1/9/2020 

Dyrektora  
Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży  

z  dnia  
01 września 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 
w Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży. 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 
2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 
r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389 z póź. 
zmianami), wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego 
Inspektora Sanitarnego obowiązujących od dnia 11 stycznia 2021 r. dla klas I-III szkół podstawowych, 
zarządza się, co następuje: 

w Zarządzeniu Nr 1/9/2020 Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży z  
dnia 01 września 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i 
przeciwdziałanie COVID-19 w Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży 

wprowadza się  następujące zmiany: 

§1 

1. w § 1 po punkcie 6 dodaje się punkt 7 w brzmieniu: 

„7. Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa „Stosowanie dodatkowych środków 
ostrożności dotyczących funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi” stanowiącą 
załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia.” 

2. W Załącznik nr 4 Do Zarządzenia Nr 1/9/2020 Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej 
Specjalnej w Chodzieży z  01.09.2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu 
zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19  w Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w 
Chodzieży  Procedury bezpieczeństwa w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-
CoV-2 PROCEDURA IV POSTĘPOWANIE W SYTUACJI PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM U 
PRACOWNIKA SZKOŁY  

punkt 2 ppkt 9) w brzmieniu: 

„W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy skontaktować się z powiatową 
stacją sanitarno-epidemiologiczną: 
Tel. 67 28 20 272 
Godziny pracy: 
Poniedziałek: 8:00 - 15:35 
Wtorek - Piątek: 7:25 - 15:00 



Telefon alarmowy: 
W soboty, niedziele i święta oraz po godzinach pracy, w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, 
wywołanych złym stanem sanitarnym lub epidemiologicznym dostępny jest numer alarmowy:  
515 116 548” 
 

Otrzymuje brzmienie: 

9) „W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 należy skontaktować się z powiatową 
stacją sanitarno-epidemiologiczną, numery kontaktowe znajdują się w gablocie na korytarzu 
szkolnym.” 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 roku. 



 

Załącznik nr 7 
do Zarządzenia Nr 1/9/2020 

Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży z  01.09.2020 roku 
w sprawie wprowadzenia procedur mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 

 w Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Chodzieży   

 

Procedury bezpieczeństwa 

w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 

PROCEDURA VII 
STOSOWANIE DODATKOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCYCH 
FUNKCJONOWANIA W SZKOLE DZIECI Z CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI 
 

1. Cel procedury i zakres stosowania. 

Procedura obowiązuje wszystkich pracowników Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej 
w Chodzieży, ul. Paderewskiego 13 oraz uczniów ich rodziców i opiekunów prawnych. 
Niniejsza procedura dotyczy stosowania dodatkowych środków ostrożności dotyczących 

funkcjonowania w szkole dzieci z chorobami przewlekłymi w obowiązującym reżimie 

sanitarnym. 

Wprowadzone procedury mają na celu ochronę zdrowia i życia wszystkich pracowników oraz 

uczniów, ich rodziców i prawnych opiekunów. 

  

2. Obowiązki rodzica 

1) Rodzic/prawny opiekun dziecka powinien dostarczyć wychowawcy informacje o stanie 
zdrowia dziecka przewlekle chorego, objawach choroby, zagrożeniach zdrowotnych, 
przyjmowanych lekach i ich wpływie na organizm.  

2) Rodzic jest zobowiązany do stałej współpracy z wychowawcą dziecka chorego. 

3) Jeżeli dziecko cierpi na przewlekłą chorobę i musi przyjmować leki w szkole rodzic jest 
zobowiązany, powiadomić o tym wychowawcę. 

4) Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek przekazać dyrektorowi szkoły i 
wychowawcy informacje: 

a) na jaką chorobę dziecko choruje; 
b) jakie leki zalecił lekarz – pamiętać o zleceniu lekarskim i pisemnym 

upoważnieniu do podawania dziecku leków (dotyczy też uczniów 
pełnoletnich). 

c) poinformować szkołę m.in. o diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. Jest 
to ważne aby zapewnić mu odpowiednią opiekę i odżywianie, a także 
dostosować warunki zabawy i nauki do jego potrzeb. 

5) Rodzic dziecka w porozumieniu z wychowawcą ustala jakie dodatkowe środki 
ostrożności dotyczące funkcjonowania w szkole dziecka z chorobami przewlekłymi, 
należy stosować w związku z ryzykiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2, do środków 
ostrożności (zapobiegawczych) należą:  



 

a) Zachowanie dystansu podczas zajęć lekcyjnych, w miejscach wspólnie 
użytkowanych 1,5 m; 

b) W przypadku braku możliwości zachowania dystansu w miejscach wspólnie 
użytkowanych tj.: podczas zajęć lekcyjnych, na korytarzach, w szatni obowiązek 
zasłaniania ust i nosa. 

  

3. Obowiązki wychowawcy 

Wychowawca jest zobowiązany do przekazania informacji Radzie Pedagogicznej i pozostałym 
pracownikom szkoły o sposobach postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w 
sytuacji zaostrzenia objawów czy ataku choroby. 

  

4. Obowiązki nauczycieli 

W przypadku nasilenia się objawów choroby u dziecka podczas pobytu w szkole nauczyciel 
niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji dyrektora i rodziców/prawnych opiekunów. 

  

5. Choroba przewlekła definicja i cechy 

„Choroba  przewlekła  to...  proces  patologiczny  trwający ponad 4 tygodnie, cechujący się 
brakiem nasilonych objawów chorobowych. Rozróżniamy choroby o pierwotnie przewlekłym  
przebiegu  np.  niektóre  choroby  gośćcowe oraz  wtórnie  przewlekłe  np.  schyłkowa  
niewydolność nerek. W przebiegu chorób przewlekłych mogą nastąpić zaostrzenia objawów, 
zmniejszenie się ich lub czasowe ustąpienie” (Polski Słownik Medyczny, 1981).  

Cechy choroby przewlekłej: 

1. Pojawia się w różnym wieku. 
2. Ma długotrwały przebieg. 
3. Może towarzyszyć dziecku przez całe życie. 
4. Może mieć łagodny lub burzliwy przebieg. 
5. Sposób leczenia jest długi, żmudny i uciążliwy. 
6. Sposób leczenia wiąże się często z koniecznością długotrwałych pobytów w szpitalu 

oraz rozłąki z bliskimi. 
7. Niektóre choroby zagrażają bezpośrednio życiu dziecka. 

Do chorób przewlekłych należą m.in.: astma, cukrzyca, padaczka. 

6. Obowiązywanie procedury. 

Niniejsza procedura obowiązuje od dnia 18 stycznia 2021 r. do odwołania. 
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