
 

 

                                                  Zarządzenie Nr 2/2021 

Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. M .Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej 

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

w sprawie regulaminu funkcjonowania Szkoły Podstawowej w klasach I-III w Zespole 

Szkół nr 1 im. M. Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej 

  w czasie epidemii 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1, 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe 

(tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.), § 13c rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. oraz rozporządzenia MEiN z dnia 13 stycznia 

2021r 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.), wytycznych 

MEiN, MZ, i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek., zalecenia dla 

dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół i placówek w strefie czerwonej/żółtej 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

1. Wprowadzam regulamin przeciwepidemiczny funkcjonowania szkoły w Zespole Szkół   

nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

1. Regulamin obowiązuje wszystkich pracowników, uczniów klas I-III                                          

i rodziców w okresie od 18 do 31 stycznia 2021 r.  

2. Podanie do wiadomości i stosowania następuje poprzez udostępnienie treści 

niniejszego zarządzenia  na tablicy informacyjnej oraz na zebraniu Rady Pedagogicznej              

w dniu 18.01.2021r. 

3. Podanie do wiadomości rodzicom następuje poprzez zamieszczenie treści regulaminu 

na stronie internetowej szkoły.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                       
 
 
 

 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 2/2021 
                                                                          Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja       

    Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej 
                                            z dnia 15 stycznia 2021r.   

 
 
Regulamin organizacji nauczania  w Szkole Podstawowej przy Zespole Szkół nr 1             
w Kalwarii Zebrzydowskiej w roku szkolnym 2020/2021 opracowany na podstawie 
wytycznych MEiN, MZ i GIS dla publicznych  i niepublicznych szkół i placówek                   
od  18 stycznia 2021r. do 31 stycznia 2021r. 
 
 
 
Podstawa prawna: 

 Rozp. MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny                      
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U.2020.1386) 

 Rozp. MEiN z 13 stycznia 2021 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 przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia                      
13 stycznia 2021 r. dla klas I-III szkół podstawowych                                       

                                        
 

 
Klasy I-III 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję 

dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach 

domowych lub w izolacji. 

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez 

objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły 

opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa 

dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (m.in. stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa) 

3. Zajęcia w klasach 1-3 odbywają się w systemie jednozmianowym. Lekcje planowe klas             

I-III zaczynają się od godz. 8.20. 

4. Ustala się dwie przerwy obiadowe: 11.20-11.35 oraz 11.45-12.00.  

5. Przy wejściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk. Na teren szkoły wchodzą wyłącznie 

dzieci. 

 6. Dziecko, poruszając się po korytarzu, zakłada maseczkę. Rodzice dziecka mają 

obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust do zastosowania w 

przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi 

przepisami prawa. 

 7. Kontakt rodziców/opiekunów ucznia z nauczycielami, wychowawcą odbywa się                                  

z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość: telefon, e – dziennik, platforma 

Teams, strona internetowa szkoły. 

8. Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania                 

w szkole nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się                      

z pozostałymi klasami.               



 9. W klasach I – III nauczyciel organizuje przerwy dla swoich uczniów   w interwałach 

adekwatnych do potrzeb jednak nie rzadziej niż co 45 minut 

10. Jedna grupa uczniów (klasa) przebywa w wyznaczonej i stałej sali (wyjątek stanowią 

zajęcia edukacji informatycznej i wychowania fizycznego). 

11. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy 

bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania 

oczu, nosa i ust. 

12. Sprzęty sportowe i programowe znajdujące się w sali są dokładnie czyszczone oraz 

dezynfekowane.  

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć  znajdują się na 

stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni 

wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Przybory i podręczniki można 

zostawiać w szkole, kiedy uczeń wraca do domu. 

14. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie 

przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć. 

15. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. 

16. Szatnie znajdują się obok sal lekcyjnych, dostosowane do wymogów sanitarnych. 

17. Świetlica funkcjonuje w godzinach 7.10-16.15. Zajęcia świetlicowe odbywają się               

w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach uczniów z danej klasy oraz w razie 

potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki. 

Świetlica jest  wietrzona (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                  

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem dzieci oraz po przeprowadzeniu 

dezynfekcji. 

18. Kontakt personelu kuchennego i pracowników administracji oraz obsługi sprzątającej 

jest ograniczony do minimum z uczniami oraz nauczycielami. 

19. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane w szkole po zakończonych obowiązkowych 

zajęciach, w małych grupach, z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów 

przeciwepidemicznych. Po zakończeniu tych zajęć sala jest myta, wietrzona, powierzchnie 

dezynfekowane. 

20. Korzystanie z biblioteki szkolnej będzie możliwe w wyznaczonych dniach i godzinach 

dla poszczególnych klas. Podręczniki będą wypożyczane według harmonogramu - okres    

2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych                                           

w bibliotekach. 

 

Informacja o organizacji pracy  uczniów klas I-III 

Klasa Sala Wejście  Szatnia Korytarz 

1a 36  

Wejście od 

ulicy 

Mickiewicza 

 

 

 

 

  

I piętro 

przylegający 

korytarz  obok 

szkoły 

muzycznej 

1b 37 



 

 

 

Obok sali 

lekcyjnej 

 

 

 

  

2a 32  

 

 

Wejście od 

CKSiT obok 

świetlicy 

 

 I piętro 

przylegający 

korytarz 
2b 33 

2c 31 

3a 16 I piętro 

przylegający 

holl 

3b 29 parter 

przylegający 

korytarz 

3c 38 Wejście od 

ulicy 

Mickiewicza 

I piętro obok 

szkoły 

muzycznej 

 

9. Uczniowie klas I-III poruszają się tylko po korytarzu bezpośrednio przylegającym do 

klasy wg powyższej tabeli.  Wyjątek stanowi przejście na salę gimnastyczną                                  

i informatyczną.) 

 

Dyrekcja zastrzega możliwość wprowadzania zmian w powyższym Regulaminie                      

wg bieżących potrzeb.  

 

Kalwaria Zebrzydowska  15.01.2021r. 

                                                                                                          Maria Mlak 

                                                       Dyrektor Zespołu Szkół nr 1  w Kalwarii Zebrzydowskiej 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

 

 


