
ZARZĄDZENIE NR 38/2020 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 7 

W GDAŃSKU 

z dnia 9 października 2020 r. 

zmieniające Zarządzenie nr 28/2020 Dyrektora  

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku 

 

w sprawie  

zapewnienia bezpieczeństwa od dnia 1 września 2020 r. 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku. 

 

Na podstawie: 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 410; Dz. U. 2020, poz. 1110 

ze zm.), 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  

COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493 ze zm.). 

  zarządza się, co następuje:   

§ 1 

W związku   z    czasowym    ograniczeniem   funkcjonowania   Szkoły oraz koniecznością 

podjęcia szczególnych działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 wprowadza się: 

W załączniku nr 1 do Zarządzenia nr 28/2020 Dyrektora ZSO nr 7 w Gdańsku - Procedura 

organizacji pracy i nauki od 1 września 2020 r. oraz postępowania prewencyjnego nauczycieli, 

pracowników, uczniów oraz rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku, następujące zmiany: 

1. Punkt 8, rozdział IV Postanowienia ogólne, otrzymuje brzmienie: 

8. Uczeń/ pracownik/ rodzic/opiekun prawny po wejściu do budynku szkoły, tj.  

w drodze do i z szatni oraz w przestrzeniach ogólnodostępnych/wspólnych (między 

innymi: hole, korytarze, klatki schodowe, sanitariaty, szatnie, szatnie w-f i inne 

pomieszczenia, w których nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego 1,5 m) 

zobowiązany jest do stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

 

 



 

2. Punkt 2, rozdział VI Higiena i dezynfekcja, otrzymuje brzmienie: 

2. Na terenie szkoły obowiązują ogólne zasady higieny, a w szczególności obowiązek 

stosowania środków ochronnych (osłona nosa i ust, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk) w czasie pobytu osób w przestrzeniach wspólnych/ ogólnodostępnych 

(między innymi: hole, korytarze, klatki schodowe, sanitariaty, szatnie, szatnie w-f i inne 

pomieszczenia, w których nie jest możliwe zachowanie dystansu społecznego 1,5 m). 

Rekomendowana jest ochrona ust i nosa, tj. noszenie maseczek w pozostałych 

przestrzeniach (między innymi w salach dydaktycznych, świetlicach, salach ćwiczeń 

obiektu sportowego, boiskach sportowo-rekreacyjnych, placach zabaw) – także w trakcie 

udziału w zajęciach dydaktycznych i opiekuńczych, o ile specyfika tych zajęć nie 

wyklucza tego. 

§ 2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 października 2020 r. i obowiązuje  

do odwołania. 

2. Do zapoznania się, przestrzegania i stosowania postanowień niniejszego zarządzenia 

zobowiązani są wszyscy pracownicy szkoły, rodzice/opiekunowie prawni, 

dzieci/uczniowie. 

 

 

 

 

Uzasadnienie: 

 

Wprowadzenie powyższych zmian ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków 

pobytu uczniów, pracowników oraz pozostałych interesantów w szkole, w związku  

z wprowadzeniem regionalnych obostrzeń dla powiatów leżących w strefie czerwonej  

i żółtej od dnia 10 października 2020 r. 

 


