
Zarządzenie 6a/2020/2021 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 29 im. Tadeusza Kościuszki w Rzeszowie 

z dnia 22.10.2020 r. 

 

w sprawie organizacji pracy szkoły w związku ze stanem epidemicznym. 

 

 

Na podstawie:  

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 z późn. 

zmianami oraz najnowszymi informacjami Premiera Rządu Pana Mateusza Morawieckiego, 

związanego z wprowadzeniem obostrzeń w całym kraju od 10 października 2020 zarządzam, 

co następuje: 

§1 

1. Od 26 października 2020r /poniedziałek/ wprowadzam obowiązek noszenia maseczek przez 

wszystkich uczniów i pracowników szkoły w pomieszczeniach wspólnych (świetlica szkolna, 

szatnie, korytarze, toalety).  Maseczka ma całkowicie zakrywać nos i usta. 

2. Zgodnie z zaleceniami obowiązek dotyczy nie tylko przestrzeni zamkniętych, ale również 

otwartych. W związku z tym, maseczki należy nosić na terenie szkoły: wewnątrz i na zewnątrz 

budynku.  

3. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają dokument potwierdzający 

niepełnosprawność. 

4. Maseczkę można zdjąć jedynie w momencie spożywania drugiego śniadania, ale czas bez 

maseczki powinien być ograniczony do minimum.  

5. Osoby, korzystające ze stołówki szkolnej mogą zdjąć maseczkę na czas spożywania posiłku.  

6. Jeśli pogoda umożliwi lekcje wychowania fizycznego będą organizowane na świeżym 

powietrzu. 

7. W klasie podczas lekcji uczniowie mogą przebywać bez maseczek.  

8. Jako dyrektor szkoły upoważniam wszystkich pracowników szkoły do egzekwowania  

obowiązku noszenia przez wszystkich maseczek.  

9. Noszenie maseczki jest jednym z prostych i tanich sposobów na ograniczenie ryzyka 

zakażenia się Covid-19. 

10. Pamiętamy również o dezynfekcji rąk. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji rąk w każdej 

sali, a także przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły. Sprzęt w szkole jest na bieżąco 

dezynfekowany.  



11. Od 26 października 2020 obowiązuje zakaz wchodzenia do szkoły rodziców dzieci 

przedszkolnych oraz szkolnych. Przedszkolaków i uczniów. 

12. Odbiór dzieci przebywających w świetlicy szkolnej ma miejsce tylko i wyłącznie poprzez 

zgłoszenie przez domofon, który jest umieszczony na ścianie przy wejściu głównym do szkoły.  

§2 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r. 

 

 


