
ZARZĄDZENIE NR 1/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach  

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. 2021 r. poz. 92) 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W terminie od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. zajęcia w klasach I-III będą 

odbywały się w trybie stacjonarnym, zgodnie z obowiązującym planem.  

 

§ 2. 

Zgodnie z wytycznymi MEiN, MZ i GiS zostały opracowane zasady obowiązujące w Szkole 

Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach od 18 stycznia 2021 r.: 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych 

lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów                

bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze                        

do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów 

prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków 

ochronnych: osłona ust i nosa). 

3. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, 

zachowując zasady: 

a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

c) dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,  

d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust               

do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie                 

z aktualnymi przepisami prawa. 

5. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności) 

należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić 

rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany 

własny środek transportu). 



6. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole 

nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi 

klasami. 

7. Szkoła została podzielona na trzy części. Uczniowie poszczególnych klas będą korzystali 

z sal, szatni, toalet oraz wejścia do szkoły w swojej wyznaczonej części szkoły.  

8. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali. 

9. Do grupy przyporządkowani są ci sami, stali nauczyciele. 

10. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

11. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się 

na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce, jeżeli szkoła posiada 

szafki. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

Przybory i podręczniki można zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

12. Infrastruktura szkoły i sprzęt sportowy będą regularnie czyszczone z użyciem detergentu 

lub innych środków dezynfekujących. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy 

oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w 

miarę możliwości po każdych zajęciach.  

13. Sale oraz części wspólne (korytarze) będą wietrzone, co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

14. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

15. Szatnie będą podzielone na trzy części, a uczniowie będą korzystali co drugi boks. 

16. Zajęcia świetlicowe organizowane są przede wszystkim dla uczniów dowożonych 

autobusem szkolnym oraz dzieci obojga rodziców pracujących.  

17. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą mieli do minimum ograniczony 

kontakty z uczniami oraz nauczycielami. 

18. Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły mają obowiązek 

zdezynfekować dłonie lub założyć rękawiczki ochronne, muszą mieć zakryte usta i nos oraz nie 

mogą przekroczyć obowiązujących stref przebywania.  

19. Sale lekcyjne należy wietrzyć, nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali 

lekcyjnej, w tym również przed rozpoczęciem zajęć przez dzieci. 

 

§ 3. 

W terminie od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. przedłużam zawieszenie zajęć                      

w trybie stacjonarnym dla uczniów klas IV-VIII. W tym okresie nastąpi kontynuacja 

kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod i technik oraz 

środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego kontaktu ucznia                

z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych wskazanych 

przez nauczyciela.   

 

§ 4. 

Dla uczniów klas IV-VIII, którzy ze względu na niepełnosprawność nie mogą uczyć się                   

w formie zdalnej, mogą zostać zorganizowane zajęcia w trybie stacjonarnym lub zdalne                

w szkole (z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). 



§ 5. 

Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne zostają oddelegowani do pracy w domu                             

z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. 

Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród 

pracowników na terenie placówki. 

 

§ 6. 

Od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. świetlica szkolna będzie funkcjonowała                          

w godzinach 7.00 – 16.00.  

 

§ 7. 

Biblioteka szkolna będzie funkcjonowała, w dalszym ciągu, na terenie szkoły. Godziny pracy 

biblioteki nie ulegają zmianie.  

 

§ 8. 

W czasie kształcenia na odległość w klasach IV-VIII obowiązuje Regulamin zdalnego 

nauczania zawarty w Zarządzeniu nr 50/2020 z dnia 23 października 2020 r.  

 

§ 9. 

Zobowiązuje się pracowników pedagogicznych oraz niepedagogicznych do zapoznania się 

oraz stosowania z niniejszym zarządzeniem.  

 

§ 11. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. 

 

 

 

(-) Karolina Linek  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawkach  


