
ZARZĄDZENIE NR 10/20/21 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. Bł. ks. Jana Balickiego W POLNEJ 
z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie organizacji pracy w klasach I-III od 18 stycznia 

2021 r. Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej 

 Działając na podstawie:  

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 

2020 poz. 1166), w związku z wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GIS dla 

publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.  

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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. poz. 1389, 1830, 1859, 

1870,1960 i 2087 ze zmianami) oraz art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.910) zarządza się co następuje: 

§ 1 

1. Od 18 stycznia 2021r. obowiązuje kształcenie stacjonarne w klasach I-III szkoły 

podstawowej. 

2. Zajęcia logopedyczne w poszczególnych klasach ustalone według wskazań w opiniach 

oraz zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej: realizowane są stacjonarnie w szkole 

według obowiązującego rozkładu zajęć od września 2020 r. 

§ 2 

1. W trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom klas I-III 

uczęszczającym do szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także 

zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się wirusa COVID – 19 

obowiązują:  „Procedury organizacji pracy w czasie epidemii w Szkole Podstawowej im. 

Bł. ks. Jana  Balickiego w Polnej  w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem COVID-

19”  stanowiące  załącznik do zarządzenia. 

2. Stołówka szkolna dla klas I – III  pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 

2020 r. 

3. Uczniów i pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim 

sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa i aktualnych 

wytycznych MEiN, MZ GIS.  

§ 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.   

§ 5 

Traci moc zarządzenie dyrektora nr 6/20/21 z dnia 6 listopada 2020 r 

 


