
Zarządzenie dyrektora ZSA nr 2/2020/21 

Organizacja zajęć w Zespole Szkół Akademickich im. Obrońców 

Wisły 1920 roku we Włocławku w okresie obowiązywania strefy 

czerwonej we Włocławku 

1. Obowiązują nadal zasady zawarte w zarządzeniu dyrektora ZSA nr 

1/2020/21. 

2. W związku z ogłoszeniem miasta Włocławka strefą czerwoną zagrożeniem 

Sars-Cov 2 wprowadzam dodatkowe obostrzenia w organizacji pracy Zespołu 

Szkól Akademickich we Włocławku. 

3. Ogranicza się do minimum przychodzenie i przebywanie osób trzecich, w tym 

rodziców uczniów, w strefach wydzielonych taśmą żółto-czarną. 

4. Wprowadza się obowiązek osłony ust i nosa przez uczniów i pracowników 

szkoły w przestrzeniach wspólnych (korytarze, szatnie, pokój nauczycielski, 

sekretariat). 

5. Wprowadza się obowiązek osłony ust i nosa w przypadku zajęć praktycznych 

w ramach kształcenia w zawodzie - jeżeli nie jest możliwe zachowanie 

dystansu między uczniami, dezynfekcji rąk przed korzystaniem ze sprzętu  

i urządzeń. 

6. Wyznacza się stałe sale lekcyjne dla poszczególnych oddziałów szkół 

podstawowych. 

7. Pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy szkolnej mają dzieci pracowników 
systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu 
i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie 
czerwonej i żółtej. 

8. Pomiar temperatury ciała termometrem bezdotykowym obowiązuje 
wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły (uczniów, nauczycieli, 
pracowników, rodziców, przedstawicieli firm i innych interesantów). 
- w przypadku gdy temperatura jest równa albo przekracza 38°C pracownik 
lub nauczyciel nie podejmuje pracy i powinien skorzystać z teleporady 
medycznej, 
- jeżeli pomiar termometrem bezdotykowym u ucznia wynosi 38°C lub wyżej 
należy (powiadomić rodziców ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania 
dziecka ze szkoły) przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady 
medycznej, 



- jeżeli pomiar termometrem innym niż bezdotykowy wynosi pomiędzy  

37,2°C - 37,9 °C – należy powiadomić rodziców ucznia i ustalić ewentualną 

konieczność sposobu odebrania dziecka ze szkoły; 

9. Wprowadza się zakaz wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

10.  W miarę możliwości zajęcia wychowania fizycznego należy organizować 

w otwartej przestrzeni. 

11.  W przypadku uczniów z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego 

- nauczyciel prowadzący nauczanie indywidualne, może prowadzić zajęcia 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

12.  W przypadku uczniów ze zmniejszoną odpornością na choroby wychowawcy 

klas powinni poinformować rodziców o możliwości pozostania ucznia 

w domu (zgodnie ze wskazaniem lekarskim, po konsultacji medycznej) 

i zapewnić kontakt ze szkołą na ten czas. 

13.  Zasady bezpieczeństwa ujęte w niniejszym zarządzeniu obowiązują do 

zakończenia strefy czerwonej we Włocławku. 


