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ZARZĄDZENIE DYREKTORA 

NR 2/2021/2022 

z dnia 10 IX 2021 r. 

 

 

Dotyczy:  

1. Zasad zakrywania ust i nosa na terenie Szkoły oraz zachowania reżimu sanitarnego podczas 

nauczania stacjonarnego. 

2. Organizacji pracy szkoły w warunkach covid 19 w innych wariantach nauczania. 

 

Podstawa prawna:  

1. Prawo oświatowe art. 68. 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów 

i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§ 1 

Od dnia 1 IX 2021 r., wprowadzam następujące zasady zakrywania ust i nosa maseczką (z filtrem, 

chirurgiczną, specjalistyczną) na terenie szkoły: 

 

§ 2 

 

1. Obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez nauczycieli (dyżurujących i przemieszczających 

się), uczniów oraz pracowników (przemieszczających się) podczas przerw w budynku.  

2. Uczeń podczas lekcji nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa gdy siedzi sam lub w ławce 

dwuosobowej, ale w przypadku pracy grupowej lub kontaktu z innym uczniem lub 

nauczycielem, jest zobowiązany zasłonić określone wyżej części twarzy. 

3. Uczeń podczas lekcji wychowania fizycznego nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa. 
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4. Rodzic oraz gość wchodzący do budynku szkolnego ma obowiązek zakrycia nosa i ust. 

5. Wszystkie osoby wchodzące do budynku szkolnego mają obowiązek zdezynfekować dłonie. 

6. Zasady doczasowo prowadzonych czynności sanitarnych rekomendowanych przez GIS, 

pozostają bez zmian. 

 

§ 3 

Obowiązku określonego  w § 2 nie stosuje się w przypadku: 

1. Dziecka do ukończenia 5. roku życia.  

2. Osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu:  

1) całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności 

intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,  

2) trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa 

3. Uczniów i dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. 

 

§ 4 

W przypadku decyzji zwieszenia zajęć stacjonarnych lub przejścia na inną formę nauczania, stosuje 

się zapisy wynikające z § 5. Ust. 2 

§ 5 

 

Załącznikami do rozporządzenia są:  

1. Strategia przygotowania i zarządzania szkołą w czasie stanu epidemii w związku z covid 19. 

2. Zasady nauczania w różnych wariantach. 

3. Wytyczne MEN, GiS, MZ. 

 

 

 

 


