
ZARZĄDZENIE nr  7/2020/2021 

Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej w  Gorajcu z dnia 31  sierpnia  2020 r.  

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii 

COVID-19 w autobusie szkolnym 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 910), w zw. z art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) oraz wytycznych MEN, 

MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Wprowadza się wewnętrzną procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w okresie pandemii 

COVID-19 w autobusie szkolnym, stanowiącą załącznik do zarządzenia. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Alina Smarkala - dyrektor szkoły 
 



Załącznik 

Procedura bezpieczeństwa obowiązująca w okresie pandemii COVID-19 w autobusie 

szkolnym 

1. Dziecko może skorzystać z transportu do i ze szkoły pod warunkiem, że nie występują 

u niego objawy, takie jak m.in. temperatura, katar, kaszel i duszności.  

Z dowozu do i ze szkoły mogą korzystać wyłącznie dzieci zdrowe. 

2. Jeżeli w domu dziecka przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach 

domowych, dziecko to nie może skorzystać z dowozu do i ze szkoły. 

3. W przypadku stwierdzenia objawów sugerujących wystąpienie objawów chorobowych 

wskazujących na możliwość wystąpienia choroby zakaźnej, dziecko nie zostanie 

wpuszczone do autobusu szkolnego. O zaistniałej sytuacji rodzice/ prawni opiekunowie 

dziecka zostaną zawiadomieni telefonicznie. Ich obowiązkiem jest odebranie dziecka 

osobiście lub przez inną dorosłą osobę przez nich upoważnioną. 

4. Dziecko korzystające z transportu do i ze szkoły jest zobowiązane posiadać przy sobie 

numer telefonu do rodziców/opiekunów prawnych, który jest zobowiązane udostępnić 

na żądanie osoby sprawującej opiekę podczas dowozu. 

5. Dzieci wchodzące do autobusu szkolnego zobowiązane są do używania 

maseczek zakrywających nos i usta. 

6. Przed wejściem do autobusu szkolnego dzieci zobowiązane są do dezynfekcji dłoni 

płynem dezynfekującym udostępnionym przez osobę sprawującą opiekę podczas 

dowożenia. 

7. W autobusie szkolnym dzieci są zobowiązane do zajmowania miejsc wskazanych 

przez osobę sprawującą opiekę podczas dowozu. 

8. Osoby sprawujące opiekę podczas dowozu zobowiązane są do stosowania podczas 

dowozu środków ochrony osobistej tj. maseczek lub przyłbic oraz dezynfekcję rąk. 

9. Zadania opieki podczas dowożenia do i ze szkoły może wykonywać wyłącznie osoba 

zdrowa, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. 

10. Kierowca autobusu szkolnego zobowiązany jest do stosowania podczas dowozu 

środków ochrony osobistej, tj. maseczki lub przyłbicy oraz dezynfekcję rąk. 



11. Zadania kierowcy autobusu szkolnego może wykonywać wyłącznie osoba zdrowa bez 

jakichkolwiek objawów wskazujących chorobę zakaźną. 

12. Kierowca autobusu szkolnego jest zobowiązany do odkażania wnętrza autobusu 

szkolnego każdorazowo prze rozpoczęciem dowozu oraz po jego zakończeniu płynem 

do odkażania powierzchni. 

Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się opiekuna dzieci dowożonych, kierowców oraz 

rodziców/opiekunów prawnych uczniów. 


