
ZARZĄDZENIE NR 40/10/2020 

P.O. DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 17 W ŚWIĘTOCHŁOWICACH 

z dnia 14 października 2020 r. 

w sprawie organizacji pracy szkoły w związku ze stanem epidemiologicznym 

na podstawie: 

1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. z 2020 poz. 1386 ).,  

2. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 

r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1394 ).,  

3. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 12 sierpnia 

2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 1389 )., 

zarządzam, co następuje 

 

1. Od 15 października 2020 r. rekomenduję zasłanianie ust i nosa za pomocą  

maseczek/ przyłbic przez wszystkich uczniów podczas przerw. Maseczka powinna 

całkowicie zakrywać usta i nos. 

2. Od 15 października 2020 r. rekomenduję zasłanianie ust i nosa za pomocą  

maseczek/ przyłbic przez pracowników szkoły przez cały czas przebywania na 

terenie placówki, również prowadząc lekcje.  

3. Zgodnie z zaleceniami rekomenduję, zasłanianie ust i nosa za pomocą maseczki nie 

tylko w przestrzeniach zamkniętych, ale również otwartych. W związku z tym 

maseczki/ przyłbice należy nosić na terenie szkoły: wewnątrz i na zewnątrz 

budynku.  

4. Zwolnione z tego obowiązku są osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub 

dokument potwierdzający niepełnosprawność. 

5. Maseczkę/ przyłbicę można zdjęć na czas posiłku, ale powinien być on ograniczony 

do minimum. 

6. W klasie, podczas lekcji, uczniowie mogą przebywać bez maseczek/przyłbic. 

7. Nauczyciele i uczniowie powinni dezynfekować ręce wchodząc do szkoły przed 

lekcjami, po każdej przerwie, przed wejściem do sali lekcyjnej oraz przed 

spożywaniem posiłków. 

8. Rodzice i opiekunowie mają bezwzględny zakaz czekania na uczniów w budynkach 

szkoły. 

9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października 2020 r. 

 

p.o. Dyrektora Szkoły  

Aleksandra Mośko 


