
Zarządzenie nr 25/2020
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu

z dnia 18 maja 2020r.

w sprawie: organizacji pracy i bezpiecznego funkcjonowania szkoły w okresie  epidemii
oraz  zasad  organizacji  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych,  konsultacji   oraz
zajęć  rewalidacyjnych  dla  uczniów  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej  w
Jasieniu w  związku  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem
COVID-19.

Na podstawie:
1. rozporządzenia MEN  z dnia 15 maja 2020 r. zmieniającego  rozporządzenie w sprawie

czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty w  związku  z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410
ze zm.)

2. rozporządzenia  MEN  z  dnia 15 maja  2020 r.  zmieniające  rozporządzenie  w sprawie
szczególnych  rozwiązań  w okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.),

3. wytycznych GIS, MZ i MEN z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie organizacji dla uczniów
klas  I-III  zajęć  opiekuńczo  –  wychowawczych  z  elementami  zajęć  dydaktycznych  w
szkole;  organizacji  dla  dzieci  i  młodzieży  niepełnosprawnych  zajęć  rewalidacyjnych,
rewalidacyjno-wychowawczych  i wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka  w
przedszkolach, szkołach i placówkach, również w jednostkach systemu oświaty, których
działalność  została  czasowo  ograniczona  w  związku  z przeciwdziałaniem  COVID-19
wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r.  poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567);

4. rozporządzenia  Rady  Ministrów z  dnia  2  maja  2020  r.  w  sprawie  ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
( Dz. U. z 2020 r., poz.792, z późn. zm),

5.  art. 2376, w związku z art. 233 i 304 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j.
Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) 

zarządzam, co następuje:  
§ 1

1. Wprowadzam zajęcia  opiekuńczo-wychowawcze  z  elementami  zajęć  dydaktycznych  dla
uczniów klas I – III Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu od 25 maja 2020 r. 

2. Wprowadzam  zajęcia  rewalidacyjne  dla  uczniów  Publicznej  Szkoły  Podstawowej  w
Jasieniu od  18 maja 2020 r. 

3. Wprowadzam konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne:
1)   z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty dla uczniów klas VIII od dnia

25 maja 2020 r.,
2) z pozostałych przedmiotów od 1 czerwca 202r0.

4. Wprowadzam konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla uczniów
klas IV - VII od 1 czerwca 2020 r.

5. Wprowadzam możliwość korzystania z biblioteki szkolnej od  25 maja 2020 r.
6. Ustalam następujące godziny pracy szkoły w związku z realizowaniem zajęć, konsultacji

oraz działalnością biblioteki szkolnej:
1) zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów

klas I – III w godz. 8.00 – 11.30 w każdy dzień tygodnia,
2) zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w świetlicy szkolnej w godz. 7.00 – 8.00 oraz

11.30 – 16.00,

1



3) konsultacje  dla  uczniów  w  ramach  przedmiotów  nauczania  oraz  konsultacje  z
pedagogiem w godz. 8.00 – 14.00,

4) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów w godz. 8.oo – 13.00,
5) korzystanie biblioteki szkolnej w godz. 8.00 – 13.00.

§2
W szkole nadal prowadzone jest nauczanie w sposób zdalny z wykorzystaniem technik i metod
kształcenia na odległość, zgodnie z  „Zasadami  organizacji nauczania zdalnego”, określonymi
w załączniku nr 1 do  Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w
Jasieniu  z  dnia  24  marca  2020  w  sprawie:  organizacji  nauczania  w  Publicznej  Szkole
Podstawowej  w  Jasieniu  w   okresie  czasowego  zawieszenia  pracy  szkoły  w  związku   z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§3
1. W  związku  z  ryzykiem  wystąpienia  COVID–19  zarówno  u  uczniów,  ich  rodzin  oraz

pracowników szkoły, wprowadzam  Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Publicznej
Szkole  Podstawowej   w  Jasieniu. Procedury  stanowią  załącznik  nr  1 do  niniejszego
zarządzenia.

2. Wszystkich  pracowników,  uczniów,  rodziców  uczniów  obowiązują  dotychczasowe
regulaminy  oraz  instrukcje  dotyczące  bezpieczeństwa  organizacji  pracy  wydane  przez
dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jasieniu

3. Wszystkich uczniów, rodziców uczniów korzystających z zajęć lub konsultacji w szkole w
okresie  pandemii  oraz  pracowników  szkoły  zobowiązuje  zapoznanie  się  oraz  do
bezwzględnego przestrzegania procedur w zakresie ich dotyczącym.

§4
1. Z zajęć,  konsultacji  dla  uczniów, konsultacji  z pedagogiem   w szkole mogą korzystać

wszyscy uczniowie, których rodzice wyrazili chęć  udziału w zajęciach i konsultacjach.
2. Z powodu konieczności zapewnienia szczególnych zasad bezpieczeństwa wynikających z

wytycznych przeciwepidemicznych GIS ogranicza się ilość miejsc w grupie do 10 uczniów
oraz jednego nauczyciela. 

3. Wprowadza się kategoryczny zakaz wstępu do szkoły rodziców uczniów, opiekunów, osób
trzecich.

4. Zakazuje się korzystania przez nauczycieli i uczniów z telefonów komórkowych podczas
zajęć i na przerwie. W szczególnych przypadkach nauczyciel lub uczeń korzysta z telefonu
stacjonarnego w sekretariacie szkoły.

5. Uczniowie przyjmowani są do szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców oraz przedłożenia
podpisanego  Oświadczenia  o  zamiarze  korzystania  dziecka  z  zajęć  lub  konsultacji  w
szkole  w  okresie  epidemii. Oświadczenie  stanowi  załącznik  nr  2 do  niniejszego
zarządzenia.

§ 5
1. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I –

III organizowane są w szkole z uwzględnieniem wytycznych MEN, GIS, MZ.
2. O udziale ucznia w zajęciach decydują jego  rodzic/prawni opiekunowie.
3. Zajęcia z uczniami klas I – III prowadzą wyznaczeni nauczyciele, wychowawcy świetlicy

oraz nauczyciel bibliotekarz, zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć, stanowiącym
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Nauczyciele  poszczególnych  grup  przygotowują  Tygodniowy  plan  pracy  na  zajęciach
opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych stanowiący załącznik nr
4 do niniejszego zarządzenia. 

5. Szczegółowe  zasady  organizacji  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych  z  elementami  zajęć
dydaktycznych dla uczniów klas I – III zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
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§ 6
1. W szkole organizowane są od 25 maja 2020 r. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów, którym

takie zajęcia przyznano, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 
2. O udziale dziecka w zajęciach rewalidacyjnych decydują jego  rodzic/prawni opiekunowie.
3. Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne uczniom, którzy korzystają z dowozu do szkoły,

po uzgodnieniu z organem prowadzącym zasad dowozu ucznia.
4. Szczegółowe  zasady  organizacji  zajęć  rewalidacyjnych  określa    załącznik  nr  1  do

niniejszego zarządzenia.
5. Nauczyciele  realizujący  zajęcia  rewalidacyjne  odnotowują  realizację  zajęć  w dzienniku

zajęć. 

§ 7
1. W szkole organizowane są konsultacje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne:

1)   dla uczniów klas VIII od  25 maja 2020 r. – w zakresie przedmiotów: język polski,
język angielski, matematyka,

2)   dla uczniów klas IV - VIII od dnia 1 czerwca 2020 r. – w zakresie wszystkich
przedmiotów.

2. W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowane są w szkole konsultacje z
pedagogiem dla uczniów klas I – VIII od  25.05.2020 r. 

3. Konsultacje prowadzone są w formie indywidualnej lub grupowej. O rodzaju konsultacji
decyduje pedagog,  w porozumieniu z rodzicami uczniów.

4. Szczegółowe zasady organizacji konsultacji indywidualnych i grupowych z nauczycielami
prowadzącymi zajęcia  edukacyjne,  w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem
ósmoklasisty dla uczniów klas VIII, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. Nauczyciele  prowadzący  konsultacje  zobowiązani  są  rejestrować  zajęcia  w  arkuszu
„Realizacja  konsultacji   indywidualnych/ grupowych”, który stanowi załącznik nr 5 do
niniejszego zarządzenia.

§ 8
1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej od 25.05.2020 r.
2. Szczegółowe  zasady  korzystania  z  biblioteki  szkolnej zawarte  są  załączniku  nr  1  do

niniejszego zarządzenia.

§ 9
1. W czasie pobytu w szkole uczniowie mogą, na wniosek rodziców, korzystać  z posiłków

dostarczanych w formie cateringu za ustaloną odpłatnością. Uruchomienie cateringu może
nastąpić przy minimalnej ilości 10.uczniów korzystających z obiadów.

2. Każdy uczeń może posiadać własne śniadanie i wodę do picia, odpowiednio zabezpieczone.
Nie dopuszcza się sytuacji,  w której uczeń pije wodę z nie swojej butelki lub dzieli się
jedzeniem.

3. Przy organizacji żywienia, obok warunków higienicznych wymaganych przepisami prawa
w  odniesieniu  do  żywienia  zbiorowego  dzieci,  zastosowane  będą  zasady  szczególnej
ostrożności  dotyczącej  zabezpieczenia  epidemiologicznego  pracowników  określone  w
załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 10
1. Zajęcia, o których mowa w  § 5 - § 7 odbywają się w salach odpowiednio dostosowanych,

zgodnie z wytycznymi GIS.
2. Szkoła  przeprowadza  codziennie  prace  porządkowe,  ze  szczególnym  uwzględnieniem

utrzymywania czystości sal, w których przebywają uczniowie, ciągów komunikacyjnych,
dezynfekowania powierzchni dotykowych, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych.
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3. Zapewnia się środki higieny, dodatkowo dla pracowników środki ochrony osobistej, sprzęt
i środki do utrzymania czystości.

4. Zasady zapewnienia właściwych warunków  higienicznych,  czyszczenia oraz  dezynfekcji
pomieszczeń i powierzchni określa  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5.  Pracownicy  zobowiązani  są  do  wypełniania  karty  kontroli  dezynfekcji
pomieszczenia/obszaru  szkoły  oraz  karty  kontroli  wietrzenia  pomieszczenia.  Wzór  kart
kontroli zawiera załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§11
1. Wszyscy pracownicy szkoły, szczególnie mający kontakt z dziećmi muszą być zdrowi i nie

przejawiać  objawów  zakażenia  wirusem  COVID-19.  Każdy  pracownik,  świadomy
odpowiedzialności,  składa  stosowne  oświadczenie  przed  przystąpieniem  do  pracy.
Oświadczenie stanowi załącznik nr 7 do niniejszego rozporządzenia.

2. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia z uczniami oraz każdy pracownik obsługi  zobowiązany
jest  do  uczestniczenia  w  szkoleniu:  „Organizacja  zajęć  dla  uczniów  od  18  maja  2020”,
”przeprowadzonym przez dyrektora szkoły. Uczestniczenie pracownik potwierdza podpisem na
protokole szkolenia. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia.

§12
1. Dyrektor  współpracuje  z  pracownikami  w celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  wszystkich

osób przebywających na terenie szkoły.
2. O wszelkich  niepokojących  zdarzeniach  lub  podejrzeniu  zakażenia  wirusem COVID-19

pracownika  lub  ucznia,  należy  niezwłocznie  powiadomić  dyrektora  lub  wicedyrektora
szkoły.

3. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 osobę taką odizolowuje się od
reszty grupy umieszczając w pomieszczeniu izolacji.

4. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID-19 określone zostało w
załączniku  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5. W przypadku   stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19 Dyrektor powiadamia
o zaistniałej sytuacji najbliższą Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Brzesku oraz organ
prowadzący szkołę.

6. Szkoła  zostaje  zamknięta,  wszyscy  uczniowie  i  pracownicy  szkoły,  a  także  najbliższe
rodziny zostają objęci 14 dniową kwarantanną. Wszyscy pracownicy, uczniowie oraz ich
rodziny zobowiązani są wykonywać polecenia stosownych służb, które przejmą kontrolę w
zaistniałej sytuacji. 

§13
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i obowiązuje do odwołania.
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