
ANEKS nr 1 

 

Do Procedur zapewniania bezpieczeństwa w Zespole Szkół Techniczno-

Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi 

w związku z wystąpieniem epidemii 

 

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r., poz. 824) oraz 

Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 

17.05.2021r.) wprowadza się do Procedur zapewniania bezpieczeństwa w Zespole Szkół 

Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi 

następujące zmiany: 

 

1. W części Podstawa prawna punkt 6 otrzymuje brzmienie: 
 
„6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r., poz. 824)” 

 
2. W części Organizacja pracy Szkoły oraz obowiązki pracowników Szkoły związane z 

zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19: 
 
1) Punkt 6 otrzymuje brzmienie: 

 

„6. W częściach wspólnych: uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy muszą zakrywać usta 

i nos (chodzą w maseczkach), dotyczy to w szczególności przerw międzylekcyjnych, 

korzystania z szatni, biblioteki i bufetu szkolnego. 

2) Punkt 9 podpunkt 2) otrzymuje brzmienie: 
 

„2) Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzach na poszczególnych 

piętrach, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz w salach lekcyjnych, w szatni 

i bibliotece;” 

3) W punkcie 9 podpunkt 6) wykreśla się „ i przyłbicach” 
 

4) W punkcie 10 uchyla się podpunkt 13) 
 

5) Punkt 10 podpunkt 14) otrzymuje brzmienie: 



„14) Zawiesza częściowo (wybrane oddziały) lub całościowo zajęcia stacjonarne w 

Szkole, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego Szkołę i uzyskaniu pozytywnej opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.” 

 

6) W punkcie 13 podpunkcie 6) wykreśla się sformułowanie „w miarę możliwości” 
 

3. W Procedurze komunikacji z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów Szkoły: 
 
1) Punkt 1. otrzymuje brzmienie: 

 

„1. W okresie epidemii kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi odbywa się głównie za 

pomocą środków komunikacji na odległość – telefon, e-mail, e-dziennik.” 

4. W części Działalność gabinetu profilaktyki: 
 

1) Uchyla się punkt 2. 
 

5. W części Postępowanie w przypadku zakażenia ucznia: 
 
1) Punkt 1. otrzymuje brzmienie: 

 

„1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u ucznia, które wskazują na 

chorobę sugerująca infekcję dróg oddechowych (w przypadku COVID-19 takich jak kaszel, 

gorączka – temperatura ciała mierzona termometrem bezdotykowym powyżej 38 stopnia 

Celsjusza, duszności), uczeń jest niezwłocznie izolowany od grupy w pomieszczeniu do 

tego przeznaczonym.” 

 

Aneks nr 1 do procedury przedstawiono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i przyjęto do 
realizacji, w dniu w dniu 14 maja 2021r. 

 
 
Aneks do procedury wchodzi w życie z dniem 17 maja 2021r. 


