
ZARZĄDZENIE DYREKTORA  

ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO w STAREJ WSI 

NR 08/2020/2021 z dnia 28 września  2020r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie  organizacji zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych w Szkole im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi obowiązującym od 1 września 2020 roku 

 

Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dn. 12 sierpnia 2020r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 ze zm.), §3 pkt 4-6 Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780 i 871)oraz §7 ust. 3-7 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

2020r. poz. 493, 530, 564, 657, 781 i 872) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 

września 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r. 

poz. 1505) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W Regulaminie organizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w Szkole 

im. Polskich Dzieci Syberyjskich w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Starej Wsi 

obowiązującym od 1 września 2020 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

w §  9 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 

7a. Uczniowie mogą zdjąć maseczki zakrywające nos i usta/ przyłbice na korytarzu np. 

podczas przerwy w przypadku, gdy znajdują się w obrębie uczniów ze swojej klasy lub gdy są 

w stanie zachować dystans społeczny. 

 

w § 14  dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

6a. Uczniowie od wejścia do Szkoły, we wszystkich częściach wspólnych Szkoły mogą 

nie nosić maseczki zakrywającej nos i usta/przyłbicy tylko pod warunkiem, że przebywają 

w grupie uczęszczającej do tej samej klasy lub gdy są w stanie zachować dystans społeczny.  

 

w § 15  dodaje się ust. 6a w brzmieniu: 

6a. Uczniowie mogą nie nosić maseczki zakrywającej nos i usta/przyłbicy na korytarzu 

podczas przerwy śródlekcyjnej tylko w przypadku, gdy znajdują się w obrębie uczniów ze 

swojej klasy lub gdy są w stanie zachować dystans społeczny. 

 

 § 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2020r.   

 

 

                                                        Elżbieta Osuch 

                              - dyr. Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

                             w Starej Wsi 


