
                              

                                            

ZARZĄDZENIE NR SP1.021.1.29.KŁ.2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im Józefa Piłsudskiego 

W Piasecznie  z dnia 21 maja 2020 

 

w sprawie: wprowadzenia Procedur bezpieczeństwa w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych z 

elementami dydaktyki w kl. I – III szkoły podstawowej i oddziale przedszkolnym, realizowanych w 

bezpośrednim kontakcie ucznia/dziecka/, z osobą prowadzącą te zajęcia w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19.   

 

na podstawie: § 1 rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020, poz. 493 zm.), w związku z czasowym 

ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, związanym z  zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  - okresie od dnia 25 maja  2020 r. do odwołania  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 1. Wprowadzam  następujące Procedury bezpieczeństwa w czasie zajęć opiekuńczo-

wychowawczych z elementami dydaktyki w kl. I – III szkoły podstawowej realizowanych w 

bezpośrednim kontakcie ucznia/dziecka/ z osobą prowadzącą te zajęcia w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19  -  zwane dalej Procedurami w następującym brzmieniu: 

1) Procedurę postępowania podczas przychodzenia ucznia/dziecka do szkoły w brzmieniu 

załącznika nr 1. 

2) 20 Procedurę postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz w brzmieniu 

załącznika nr 2. 

3) Procedurę postępowania podczas wychodzenia uczniów ze szkoły w brzmieniu załącznika nr 

3 . 

4) Procedurę przebywania ucznia w szkole w brzmieniu załącznika nr 4. 

5) Procedurę organizacji zajęć w brzmieniu załącznika nr 5. 

6) Procedurę postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować 

zakażenie COVID-19 w brzmieniu załącznika nr 6. 

7) Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 w brzmieniu załącznika nr 7. 

8) Procedurę zgłaszania, rekrutowania i przyjmowania uczniów klas I-III i oddziału 

przedszkolnego na zajęcia opiekuńczo wychowawcze z elementami dydaktycznymi w 

brzmieniu załącznika nr 8. 

9) Procedura sprawowania opieki nad dziećmi klas I-III i oddziału przedszkolnego w czasie 

prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych w okresie od 25 maja 2020 do odwołania w 

brzmieniu załącznika nr 9. 

10) Procedura sprawnego przepływu informacji obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej 

 Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie. 

 

2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników szkoły, a procedura nr 8 również i rodziców/ 

prawnych opiekunów. 

 

 



§ 3. 

 

 Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktyki w kl. I – III szkoły podstawowej oraz 

zajęcia w oddziale przedszkolnym odbywają się według ustalonego Planu pracy zamieszczonego na 

stronie internetowej szkoły, który stanowi załącznik nr.12 do zarządzenia. 

  

§ 4. 

 

1. Uczniowie, których rodzice nie wyrazili zgody na udział w zajęciach, o których mowa w § 3 / w 

dalszym ciągu są objęci zajęciami z wykorzystywaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Organizacja tych zajęć odbywa się zgodnie z Zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im 

Józefa Piłsudskiego w Piasecznie nr SP1.021.1.19.KŁ.2020 z dn. 24 marca 2020 r. w sprawie  

wprowadzenia „ Zasad kształcenia na odległość” oraz Zarządzeniem dyrektora Szkoły Podstawowej 

Nr 1 im Józefa Piłsudskiego w Piasecznie nr SP1.021.1.22.KŁ.2020 z dn. 2 kwietnia 2020 r. w sprawie 

wprowadzenia  Regulaminu pracy zdalnej w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19.  

2. Plan zajęć, o których mowa w ustępie 1, umieszczony jest na stronie internetowej szkoły, 

dopuszcza się pracę w innych godzinach po uprzednim umówieniu się nauczyciela z uczniami lub 

rodzicami. 

§ 5 

 

1.Wprowadzam „Zasady organizacji opieki nad dziećmi w szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa 

Piłsudskiego w Piasecznie” obowiązujące w czasie epidemii COVID-19  w brzmieniu załącznika nr 11. 

2.Zasady obowiązują Rodziców/ prawnych opiekunów dzieci/ uczniów  Szkoły Podstawowej Nr 1 im. 

Józefa Piłsudskiego w Piasecznie o okresie obowiązywania stanu epidemicznego. 

 

                                                                         § 6 

 

1.Powyższe procedury obowiązują również uczniów biorących udział w zajęciach rewalidacyjnych , 

konsultacjach indywidualnych i grupowych oraz korzystających z biblioteki szkolnej . 

2.Godziny otwarcia biblioteki szkolnej poniedziałek, środa, czwartek od 12:00 do 16:00 

3.Terminy zajęć rewalidacyjnych i konsultacji ustalają nauczyciele w porozumieniu z uczniami i 

rodzicami i przekazują informacje Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 7 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  21 maja 2020 roku i obowiązuje w okresie obowiązuje w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły z powodu wprowadzenia stanu 

epidemicznego 

                                                                                                                        

 

        

 

 

 

 

                                                                                                                



Załączniki 

 

1) Procedurę postępowania podczas przychodzenia ucznia/dziecka do szkoły w brzmieniu 

załącznika nr 1. 

2) 20 Procedurę postępowania podczas wejścia do szkoły osoby z zewnątrz w brzmieniu 

załącznika nr 2. 

3) Procedurę postępowania podczas wychodzenia uczniów ze szkoły w brzmieniu załącznika nr 

3 . 

4) Procedurę przebywania ucznia w szkole w brzmieniu załącznika nr 4. 

5) Procedurę organizacji zajęć w brzmieniu załącznika nr 5. 

6) Procedurę postępowania z uczniem, u którego występują objawy, które mogą sugerować 

zakażenie COVID-19 w brzmieniu załącznika nr 6. 

7) Procedurę postępowania na wypadek podejrzenia zakażeniem koronawirusem lub 

zachorowania na COVID-19 w brzmieniu załącznika nr 7. 

8) Procedurę zgłaszania, rekrutowania i przyjmowania uczniów klas I-III i oddziału 

przedszkolnego na zajęcia opiekuńczo wychowawcze z elementami dydaktycznymi w 

brzmieniu załącznika nr 8. 

9) Procedura sprawowania opieki nad dziećmi klas I-III i oddziału przedszkolnego w czasie 

prowadzenia zajęć opiekuńczo- wychowawczych w okresie od 25 maja 2020 do odwołania w 

brzmieniu załącznika nr 9. 

10) Procedura sprawnego przepływu informacji obowiązująca na terenie Szkoły Podstawowej 

 Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Piasecznie. 

11) „Zasady organizacji opieki nad dziećmi w szkole Podstawowej Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w 

Piasecznie” obowiązujące w czasie epidemii COVID-19  w brzmieniu załącznika nr 11. 

12) Plan pracy  podczas zajęć opiekuńczo-wychowawczych. 

 

 

 

 


