
Zarządzenie Nr 22/08/2021 

Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty            

we Wrześni  w sprawie zasad organizacji i warunków nauczania w Samorządowej Szkole 

Podstawowej nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty  we Wrześni od 1 września 2021 r.             

z dnia 30.08.2021 r. 

 

 Na podstawie rozporządzeń MEN, MZ i zaleceń GIS zawierających nowe, szczegółowe 

regulacje prawne, umożliwiające prowadzenie w szkołach i placówkach oświatowych nauczania       

w roku szkolnym 2021/2022, ustalam co następuje: 

 

§1 

Realizacja procesu kształcenia w okresie od 1 września 2021 r. odbywać się będzie  

w zmienionych warunkach organizacyjnych, z zachowaniem reżimu sanitarnego zgodnie    

z zaleceniami i rekomendacjami MEN, GIS oraz innych uprawnionych podmiotów.  

 

§2 

Zajęcia prowadzone będą dla każdego oddziału w jednej wyznaczonej sali. Dopuszcza się                  

w przypadku zajęć w grupach, zmianę pomieszczenia oraz przemieszczanie się na zajęcia 

wychowania fizycznego. W celu maksymalnego zmniejszenia ryzyka przebywania dużej liczby 

uczniów w jednym miejscu, dopuszcza się okresowe zmiany funkcji pomieszczeń  i przystosowania 

ich do celów lekcyjnych. 

 

§3 

Uczniowie wchodzić będą do szkoły i opuszczać ją wyznaczonymi wejściami  A,B,C,D  i wejściem 

głównym   zgodnie  z załącznikiem, o określonej godzinie i w sposób wskazany przez osoby 

nadzorujące wejścia. Obowiązuje bezwzględny nakaz odkażanie rąk. Przewiduje się mierzenie 

temperatury uczniom podczas ich pobytu w placówce przez pielęgniarkę szkolną lub inną 

wyznaczoną i przeszkoloną osobę. Termometr będzie dezynfekowany   po użyciu w danej grupie. 

 

 

§4 

Uczniowie wchodzą do szkoły samodzielnie bez rodziców z zachowaniem dystansu społecznego        

i  zasad opisanych w §3.  Dopuszcza się, w razie wskazań sanitarnych, zakładanie zasłaniających usta 

i nos maseczek w sytuacji zbyt dużej liczby osób, gromadzących się przed wejściem                  do 

budynku. 

§5 

Z uwagi na bardzo dużą liczbę uczniów w szkole nakłada się obowiązek przynoszenia przez uczniów 

do szkoły maseczek. Środki te będą obowiązkowe  na korytarzach, klatkach schodowych,                  

w toaletach i innych przestrzeniach wspólnych  oraz w kontakcie      z pracownikami obsługi                

i administracją szkoły. Obowiązek zasłaniania ust  i nosa dotyczy uczniów podczas wchodzenia       

do sekretariatów, biblioteki szkolnej, gabinetu pedagoga, psychologa itp.  



 

§6 

W razie przeciwwskazań zdrowotnych do noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta rodzic/uczeń  

zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu wychowawcy klasy i dostarczenia 

wymaganej dokumentacji, potwierdzającej schorzenia. 

 

§7 

Na lekcjach informatyki, z powodu bezpośredniego dotykania klawiatur, obowiązkowe będzie 

szczególne dbanie o zasady higieny, w tym zakładanie rękawiczek przynoszonych przez uczniów.      

W szczególnych przypadkach dostępne będą rękawiczki u nauczyciela prowadzącego zajęcia.  

Dopuszcza się także przemycie  klawiatur płynem odkażającym. W klasach I-III  będzie ono miało 

miejsce po zakończeniu pracy przez uczniów. 

 

§8 

Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzać będą w klasach lub na boiskach szkolnych – w sposób 

określony w szczegółowych zasadach, przedstawionych uczniom i nauczycielom (w razie niepogody 

-  w izbach lekcyjnych, zgodnie  z zajmowanymi salami na poszczególnych piętrach budynków 

szkoły). 

 

§9 

Nauczyciele zobowiązani są do ciągłego prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród uczniów, 

zwracania szczególnej uwagi na respektowanie zasad higieny, mycia rąk, prawidłowego noszenia 

maseczki w wyznaczonych miejscach, zachowania dystansu społecznego  i innych działań 

minimalizujących zagrożenia. 

§10 

Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników zobowiązuję do przestrzegania wszelkich przepisów 

sanitarnych, obowiązujących w czasie zagrożenia epidemicznego. 

 

§11 

Wyznaczeni pracownicy obsługi szkoły zobowiązani będą do odkażania wskazanych 

rekomendacjami powierzchni i sprzętów, zgodnie z zaleceniami dyrektora szkoły  

oraz dokumentowanie tych czynności na odpowiednich arkuszach. 

 

§12 

W szkole działać będzie stołówka szkolna oraz świetlica. Sposób ich funkcjonowania  określony 

zostanie przez dyrektora szkoły w oddzielnym dokumencie. 

 

§13 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 r. i podlega ogłoszeniu. 

 

 

-  Dyrektor Szkoły - 


