
ZARZĄDZENIE Nr 23/2020 

DYREKTORA   SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Henryka Sienkiewicza w Łomnicy 

z dnia 8 września 2020 r.   

w sprawie zmian w procedurach ochrony uczniów i pracowników placówki 

 przed Covid-19  

Na podstawie: 

• art.6. ust.1 pkt 6 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020r. poz. 910)   

• wytycznych GIS/MZ i MEN z dnia 5.08.2020r. i 12.08.2020r. dla publicznych i niepublicznych szkół 

i placówek obowiązujących od 1.09.2020 r., wydanych na podstawie art. 8a ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 

14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

zarządzam, co następuje: 

 

    § 1.  W celu zapewnienia większego bezpieczeństwa uczniom i pracownikom w związku z 

Covid-19 wprowadzam zmiany w Procedurach ochrony uczniów i pracowników przed 

Covid 19 stanowiących  załącznik nr 1 (Ogólne zasady organizacji pracy)  i załącznik nr 17 

(procedura wychodzenia na przerwę i powrotu na lekcję z zachowaniem reżimu sanitarnego). 

 W załączniku nr 1 (Ogólne zasady organizacji pracy) punkt 8. otrzymuje brzmienie: 

W szkole nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa podczas lekcji.  Obowiązkowe jest 

zakrywanie ust      i nosa w przestrzeni wspólnej (korytarz, hol) przez uczniów i wszystkich 

pracowników szkoły - przed lekcjami, podczas przerw i po lekcjach oraz we wszystkich 

sytuacjach, gdy niemożliwe jest zachowanie społecznego dystansu (maseczka, chustka, 

szal, komin, przyłbica). Na boisku zakrywanie ust nie obowiązuje pod warunkiem 

zachowania społecznego dystansu. 

 W załączniku nr 17 (Procedura wychodzenia na przerwę i powrotu na lekcję                                    

z zachowaniem reżimu sanitarnego) punkt 7. otrzymuje brzmienie: 

W przypadku niepogody i niemożliwości wyjścia na boisko uczniowie przebywają                             

w budynku szkoły. Wychodzą na korytarz, a opiekę nad nimi przejmują nauczyciele 

dyżurujący. Po uzgodnieniu  z nauczycielem prowadzącym zajęcia możliwe jest 

pozostanie uczniów w klasie pod opieką tego nauczyciela. 

 

§ 2. Zobowiązuję nauczycieli i pracowników administracyjnych obsługi do zapoznania się                      

z ww. zmianami i ich przestrzegania. Zapoznanie potwierdza się własnoręcznym podpisem. 

 

§ 3. Zobowiązuję wychowawców klas do poinformowania uczniów i rodziców o zmianach. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


