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ZSS 33.00l0-2112020

Zarzadzenie Dv r ektor a Nr 27 120ż0

ZESPOŁ SZKOŁ NR 33 SPECJALNYCH DLADZIF'CI I MŁODZ|EŻY
PRZEWLEKLE CHOREJ

z dnia 03.09.2020

w sprawie: zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i organizacji nauczania w sposób

hybrydowy

Na podstawie: art. 68 ust. 1 pkt" 1 ustawy z dnta 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst

jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz,910) oraz art.10 ust 1 pkt. I w związku z art,29 ust 1 pkt. 2
ustawy z dnia 14 grudnia 2076Praulo oświatowe (Dz.U z2020 r. poz.910 i 1378 ) oraz § 18

ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji narodowej z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz, U.
z2020 r" poz" 11,66 i 1386) zarządza się co następuje:

§1

Po uzyskaniu porytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz

wyrazeniu zgody przęz olgan ptowadzący w formie uchwały nr 35lI45Il20 Zarządu

Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 wtześnia 2020 r. zajęcta szkolne w terminie

od 01,"09.2020 do 3I"12.2020 odbywać się będą w formię kształcenia mieszanego

(hybrydowego).

§2

Zasady prowadzenia zajęć i zachowania zasad bezpieczeństwa określa procedura, która

stanowi zńączntk do zarządzenla

Dyił-lfioR SJli
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§3

Zarzą@enie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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ZŃącmik do zatądzeńa dyreklora w 21D020 z dńa3 wrześńa}aa}

prbcedura dotyeagca zachowaniazłsad bezpieczeństwa i higleny pracy
w Zespole §zkół nr 33 w Bydgoszcry

Cel procedury:

Zapewnienie bezpiecmych i higieniczryoh warunków qracy w ZS * i3 z zańowmię,m

szĆreeóInych śrołków Órto^oS"i ptzedrazprzesfrzenieniem się koronawirusa SARS-CoV-2

wywoĘącego chorobę COVID- 19.

ZaJłęs procedwy:

Niniejsza procedura dołee,y argańzaeji pracy nauczycieli arce r.uad prowadzenia zajęó

szkońych w sposób mieszany tbybrydoó w Zespole S*ół nr 33 dla Dzieci ilvftodńeĘ
Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

1. Do pfacy przystępują wyłącmte osoby zdrowe, bez objawów chorobowYch

zugeruj ących chorobę ?Akafuab
2. pJ piacy nie mogą prrysĘllć osoby, jeżeli ptzebywają w domu z osobą

na kwarantanni'e 1ub IzoLacJi w warunkacb domowych albo §ame §ą objęte

kwarantann ą lub izolacją w warunkach domowycb.
3. Nauczyciele pracujący w Wo3ewódzkim S4pitalu Dziecięcyn, w dniu poptzedzającYm

podjęcie pruóy po przerwie wakacyjnej 1ń dfuższej przerwie urlopowej, stawiają się

ł go-dzina"h oa oB.oo - 12.00 w :u;bie wzńęó Wojewódzkiego Sąpitala Dziecięcego

nabadanie w kienffi<u obecności koronawirusa SARS-CoV-2 wywoł,rjącego chorobę

CovID-19. Po badaniu nauczyciele mają obowiązek izolowania się (unikania

spotkĄ zacbawańawaruŃów kwarantanny) do czasu otz}łnania wyniku.
4. Ńauczyciele praĘący w Szpitalu Uniwersyteckim m 1 w dniu popruedzająoym

podjęcre pra"} po przerwie wakacyjnej stawiają się na badanie w kierunku obecności
korónawirusa SARS-CoV-2 wywofującego chorobę COVID-19 zgodnie

zwytyczrymi obowiązującymi wtym sąpitalu. 
_

5. Na terenie Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego vrszy§oy pracownicy szkoły
po przyjściu do pracy obowiązkowo zmieniają odńeżprywafirą na shrżbową (famch,

spodniJ lub spódnicą z.mięaae obuwie). Po terenie WSD naaczycie\e porusĄą się

w maseczkach (dopuszrz.ąlne są maseczki wielorazowego uąńku). Na oddziałach

szpitalnych kazdy_pauezyciel zachowuje zasady beryieczeństwa ustalonę przez

szpital, doĘczy to ffószenia przyłbic,farruchówjednorazowych iub rękawic. Przyłbice
i maseczki wielorazowego uĄrlku nauczyciele ofuąrmuj ąz zasobów szkoły, a fartuchy
jednorazowe i rękawice pobieraó nńeĘ na oddńŃacĘ na którycb ich noszenie jest

wyllagane.
6. Na teręnie S4itala Uniwersyteckiego nr 1 wszyscy pracownicy szko§ po prz,yjŚciu do

ptacy obowiązkowb znaieniają odńeż prywatrą na sfużbową (fartucĘ spodnie 1ń
spódnicą z,mienne obuwie) aru, zńźadają maseczkę jednorazowego użrycią którą

zapewnia szpital lub przyłbicę.
7. ptzy wejściu do szpitali następuje pomiar temperafiry dokonywany ptz,ęZ

pracowników szpitala.
8, IM WSD nie wolno korzystaó z pruejścia przez :lz;bę plłyjęó. Do szpitala wchocl"imy

od stronyparkingu.."o
9. Nie wolno przpmieszoczaó się pomiędzy oddziałami, nie wolno gromadzió się wpokoju

navczycielskim oraz w szatri.
10. w prąpadku korzystania z wind nńeĘ zacbować rvszeikie środki ostozroŚci

ęzaCUaiaebezpiecnąodiegłośómiędzyosobamipv_ebywEącymiwwindzie).



ZŃącrnik do zatądzeńa dyre}:tora t 21/202a zdńa3 wrześnta}aŻ}

Pr b c edura doĘ cz.gca za chowan ia zas ad b ezpie czefrstwa i hi greny p racy
w Zespole Szkół nr 33 w Bydgoszczy

Cel procedury:

Zapewnienie bezpiecmych i higieniczrych warunków pracy w ZS nr 33 z r.achowańęm
szcrrgóInych środków ostrozn"ości przedroąrzesttzenieniem się koronawirusa SAR§-CoY-2
wyłvołuj ącego chorobę COVID- 1 9.

Z,aJges procedury:

Niniejsza procedwa dołeey oryaatzacji pracy nauczycieli atv z;i,sń prowadzenia z.ajęĆ

szkolnych w sposób mieszany @ybrydowy) w Zespole Szkół nr 33 dla Dńęci ilvftodńeĘ
Przewlekle Chorej w Bydgoszczy

1. Do ptacy przystępują wyłącmte osoby zdrowe, bez objawów chorobowych
zugerujących chorobę nkah+

2. Do placy nie mogą przysĘlić osoby, jeżsli, przebywają w domu z osobą
na lcvrarantannie 1Ń izolĄi w warunkach domowych albo same §ą objęte
kwarantannąlub tzolacją w waruŃach domowych.

3. Nauczyciele pracujący w'Wojewódzkim S4pitalu Dziecięcym, w dniu poprzedzającym
podjęcie ptacy po przerwie wŃacyjnej 1ub dfuźszej przerwie urlopowej, stawiają się
w godzinach od 08.00 - l2.0a w abie 1rTyJęó Wojewódzkiego S4pitala Dziecięcego
na badanie w kienffi<u obecności koronawirusa SARS-CoV-2 wywoĘącego chorobę
COVID-19. Po badaniu nauczyciele mają obowiązek izolowania się (mikania
spotkaĄ zachowania waruŃów kwarantanny) do czasu otrrymańawyniku.

4. Nauczyciele pracujący w S4pitalu Uniwersyteckim nr 1 w dniu popvedzającym
podjęcie pracy po przerwie wakacyjnej stawiają się na badanie w kierunku obecności
koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 zgodnie
z wytyczryrei obowią,zuj ącylri w tym szpitalu. 

_

5. Na terenie 'Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w§z,y§cy pracownicy szkoĘ
po przyjściu do pracy obowiązkowo zmieniają odńeż prywatną na shrżbową (fartuch,
spodnie 1ń spódnicą zrnłgnng obuwie). Po terenie WSD nauczyoiele poruszają się
w maseczkach (dopuszczalne są maseczki wielorazowego uąńku). Na oddziałach
szpitalnych kazdy_pauczyciel zachowuje zasady beryieczeństwa ustalonę przez
szpital,, doĘczy to ffószenia prryłbic, fartuchów jednorazowych lub rękawic. Przyłbice
i maseczki wielorazowego uĄrtku nartczyciele otąmuj ąz zasabów szkofu a fańrchy
jednorazowe i rękawice pobieraó nńeĘ na oddziałach,, na których ich noszenie jest
wylagane.

6. Na teręnie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 wszyscy pracownicy szkoły po przyjściu do
placy obowiązkowb mieniają odńeż prywatrą na sfużbową (farlucĘ spodnie lub
spódnicą zmięlpe obuwie) arcz zaJładają maseczkę jednorazowego uźrycią którą
z.ap ewńa szpital lub przyłbic ę.

7. Ptzy wejściu do sąpitali następuje pomiar temperatury dokonyłvany przez
pracovmików s4pitala.

8. 1V WSD nię wolno korąystaó z pruejścia plzęz ubę ptryjęó. Do szpitala wchodzjąy
od srony parkingu.*o,

9. Nie wolno przemiesztzać się pomiędzy oddziałami, nie wolno gromadzió się w pokoju
naaczycielskim oiaz w szatri.

10. W prąrpadku korzystania z wind nńeĘ zacbować wszelkie środki ostrozrości
(zacbowaćbezpiecnąodległośómięMyosobamiptz,ebywEącyniwwindzie).



11" Pracę dydaktyczro'l*y.how awęząnńeĘ zorgańzowaó w taki sposób, bY odbYwała

się ona w salach'przy łóżkach uczriódwychowankow.Ieżęlj. na oddziale dopuszcza
się możliwośó korzystania z sal 1ub świeflic szkolnych mogą w nich przebywaĆ tyiko
uczriowie/wychowankowi e Leżący na j ednej sali s4pitalnej .

l1.Zajęciaw Klinice Psychiatrii odbywają się z uczniamilwychowankamj w klasach 1ub

w salach terap euĘcznych,
13. Pomoce dydaktycne używane ptzez nauczycieli kazdonzol^/o po wyjściu z sali

ucanlą musą byó dezynfekowane (wolno uirwaó jedynie pomocy, lctóre mozra
łatwo poddaó dezynfekcji), Wszelkie karty pracy oraz wl,twory plas§czre wykonane
na zajęciaĄ uczęń powinien z-ebtać do domu.

14.Nie woLno korzystaó z zaba,węk typu: pluszowe maskotki, papierowe plvńa, §y
planszowe wykonah§ zte,hxy,papieru, miękkich ganjn iĘ.

15. Jezeli nauczyciel nie moze prowadzić lekcjilzajęć w sposób bezpośredn,i z rlcrniem,
lekcje prowarizj 7Ąalnłe, zgoclnie z obowiązującym w szkole pianem lekcji"
Stanowiska do pracy zdńnej przygotowane są w siedzibie szi<oĘ przy
ul. Skłodowskiej Curie 4, na oddziałach s4pitajnych WSD i w pokoju
nauczycielskim,

16. Lekcje zda]nę prowadzone są z uczriami z wykoruystaniem plafformy Microsoft
Teams i kont utworzonych dia kazdego nauczyciela. konta ucmiowskie utworzone są
na przenośnychwządzeniach mobilnych - tabletach" Nauczyciele prowadzący zajęcia
w sposób stacjonamy na danym oddziale są odpowiedńalń za dostaczenie uczriom
tabletów i prrskazaale planu lekcji zdalnych na dany dzień. Nauczyciei pracujący
na oddziale najdłĘej w danym dniu jest zobowtęaay do zebrania od uczriów
tabletów, zdezynfĆlrcwania sprzętu t zabepieczeńa we wskazanym na oddzialę
miejscu.

17" Jedna iekcja zdalnaplo*adzonazucniamtpowimatrwać od 35 do 40 mjnut.
18. W łvyjątkowych sytuacjaą np. braku łącmości inten:"etowej, po uzgodnieniu

z dyrekcją szkoły, nauczyciel przygotowuje dla ucmiów/wychowanków karty pracy
i jest odpowiedzialny za ptzesłaaie ich do nauczyciela praĘącego stacjonamie
na danyn oddziale w celu wydrukowania i pruekazaaia uczriom/wychowa.lrkom,
dla których zo staĘ przygotowane.

19. S/ celu zebrania fuformacji niezbędnych do prowadzenia dokumentacji s*olnej,
kwestionariuszy osobowych ucz:iów długoleących, nauczaciele pracujący
stacj onanrie współpracuj ą z wychowawcamł zespołów n auczalia,

20.'Wszystkich nauczyBieli w daiszym ciągu obowiązuje procedura w za]<resie środków
zapobiegawcrych ptzecivłko zakażentu nowym koronavirusem SARS - CoY-2
wywołującym chorobę COVID 19 wprowadzoĘ załządzenlem dyrektora nr 3l202a
z dnia09.03,ż020 r.

Bydgoszcz,

] .:ri '
, Podpis nauczyciela


