Zarządzenie nr 10/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klęczanach
z dnia 21 maja 2020 roku
w sprawie procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej im. Świętej Jadwigi
w Klęczanach w czasie realizacji zajęć opiekuńczo–wychowawczych i dydaktycznych
uczniów klas I-III oraz konsultacji dla uczniów w okresie epidemii COVID-19.

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe
(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), § 2 ust. 2 pkt 7 oraz § 3 pkt. 5 i 6
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.), § 9a, § 9b
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493
z późn. zm.), wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna,
oraz konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie zajęć opiekuńczo wychowawczych i dydaktycznych organizowanych przez Szkołę ustalam sale, w których
odbywać się będą zajęcia dla poszczególnych grup uczniów:
1) sala nr 5 – klasa I SP;
2) sala nr 9 – klasa II SP;
3) sala nr 10 – klasa III SP.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, organizowane są od godziny 8.00 do godziny 15.00.
3. Wprowadzam procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Klęczanach
w czasie realizacji zajęć opiekuńczo–wychowawczych oraz dydaktycznych dla uczniów klas
I-III w okresie epidemii COVID-19 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie konsultacji klasy 8
organizowanych przez Szkołę ustalam sale, w której odbywać się będą zajęcia dla grupy
uczniów: sala nr 3 – klasa VIII SP.
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, organizowane są od godziny 8.00 do godziny 15.00,
zgodnie z harmonogramem.
3. Wprowadzam procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Klęczanach
w czasie realizacji zajęć dydaktycznych dla uczniów klas oraz konsultacji dla uczniów klasy
VIII szkoły podstawowej o w okresie epidemii COVID-19 stanowiącą załącznik Nr 1
do niniejszego zarządzenia.

§ 3.
1. Dla zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w czasie konsultacji
organizowanych przez Szkołę ustalam sale, w których odbywać się będą zajęcia dla
poszczególnych grup uczniów:
1) sala nr 109 – klasa IV SP;
2) sala nr 105 – klasa V SP;
3) sala nr 23 – klasa VI SP;
4) sala nr 24 – klasa VII SP;
2. Zajęcia, o których mowa w ust. 3, organizowane są od godziny 8.00 do godziny 15.00,
po uzgodnieniu z nauczycielem danego przedmiotu.
3. Wprowadzam procedurę bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej w Klęczanach
w czasie realizacji zajęć dydaktycznych oraz konsultacji dla uczniów szkoły podstawowej
w okresie epidemii COVID-19 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4.
1. Procedura obowiązuje wszystkich pracowników, rodziców i uczniów klas I - III,
którzy będą brać udział w zajęciach opiekuńczo–wychowawczych lub/i dydaktycznych
w szkole oraz rodziców i uczniów klas VIII, którzy będą korzystać z możliwości konsultacji
z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne, w szczególności z przedmiotów objętych
egzaminem ósmoklasisty oraz korzystających z biblioteki szkolnej oraz rodziców i uczniów,
którzy będą korzystać z możliwości konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia
edukacyjne oraz korzystających z biblioteki szkolnej.
2. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści
niniejszego zarządzenia na tablicy informacyjnej.
3. Podanie do wiadomości rodzicom następuje poprzez zamieszczenie treści procedury
na stronie internetowej Szkoły/ w dzienniku elektronicznym.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.

Dyrektor Szkoły

