
Zarządzenie wewnętrzne nr 31/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im Bronisława Malinowskiego w Działdowie 

z dnia 31 maja 2021 r. 

 

w sprawie: sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w systemie  nauki stacjonarnej                 

                   uczniów klas I  – VIII. 

Na podstawie: 

 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.  2020 poz. 1389,   z późn. zm.² ) 

 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia  28 maja  2021 r. zmieniającego rozporządzenie w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                    
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U.  2021 poz. 983) 

 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii    ( Dz.U. 2021 poz. 957) 

 rozporządzenia MEN 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 ( Dz. U. 2020, poz.493 ze zm. ) 

 Statutu Szkoły Podstawowej nr 3  im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie  
 
zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Od dnia 31 maja  kształcenie ogólne w  klasach  I – VIII dotyczące zajęć obowiązkowych oraz 
wynikających z udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane jest w 
sposób stacjonarny zgodnie z dotychczasowym planem. Zajęcia klas edukacji 
wczesnoszkolnej rozpoczynają się o godz. 8.15 

§ 2 

Nauczyciele zobowiązani są do stosowania Wytycznych MEiN w zakresie sposobu realizacji 
podstawy programowej oraz nabywanych wiadomości i umiejętności,  respektowania 
wyników przeprowadzonych diagnoz dotyczących wsparcia psychologicznego dzieciom           
i młodzieży powracających do nauki stacjonarnej. 

§ 3 

      2 czerwca 2021r. ze względu na przypadające obchody święta szkoły,  zajęcia lekcyjne 
trwają 35 min, natomiast przerwy śródlekcyjne po 5 min. 

      4 czerwca 2021r. (piątek po Bożym Ciele) jest  dniem wolnym od zajęć dla uczniów 
oddziałów klas I – VIII – na podstawie odrębnych przepisów.    

 



§ 4 

       Dla uczniów klas I - III  obowiązuje odrębne wejście do budynku – na szczycie szkoły od ulicy 
Lenartowicza. Wejście do świetlicy znajduje się z tyłu sali gimnastycznej (schody 
ewakuacyjne). Uczniowie klas I – III nie korzystają także z szatni wspólnej, a nakrycia 
wierzchnie pozostawiają na wyznaczonych wieszakach w sali lekcyjnej.  

       Uczniowie klas IV – VIII korzystają z szatni na dotychczasowych warunkach.                            
Nie obowiązuje zmiana obuwia, z wyjątkiem obuwia sportowego podczas zajęć wychowania 
fizycznego oraz innych zajęć sportowych.  

       Uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż na 5 min. przed rozpoczęciem lekcji. 
Utrzymane są zasady bezpieczeństwa dotyczące konieczności zasłaniania maseczką ust            
i  nosa w przestrzeni wspólnej oraz w każdej sytuacji uniemożliwiającej zachowanie dystansu 
mniejszego niż 1,5 m, dezynfekcja/ higiena  rąk. Uczniom nie wolno gromadzić się przed 
lekcjami w szatniach, korytarzach. 

§ 5 

Podczas przerw uczniowie klas I – III pozostają pod opieką swoich wychowawców lub 
nauczycieli prowadzących zajęcia, którzy w sposób elastyczny mogą dostosowywać podział 
zajęć z uwzględnieniem dodatkowych  przerw, które nie mogą przypadać częściej niż co 35 
min. ( po samodzielnie dokonanej ocenie ilości dzieci korzystających z korytarza w tym 
samym czasie). Zaleca się utrzymanie dotychczasowych odrębnych obszarów spędzania 
przerw przez poszczególne klasy wewnątrz budynku. Przerwa trwa 10 min. Zachowuje się 
przy tym ogólne ramy czasowe zajęć odbywanych w danym dniu przez uczniów. 

Opiekę w czasie przerw nad uczniami  klas IV – VIII   nauczyciele pełnią zgodnie                          
z odrębnym grafikiem. 

        Zaleca się spędzanie jak największej ilości przerw na zewnątrz budynku, o ile pozwalają na to 
warunki atmosferyczne. Nauczyciele prowadzący zajęcia są zobowiązani do wietrzenia 
pomieszczeń na każdej przerwie, a w miarę możliwości także podczas lekcji.  

       W zajęciach prowadzonych na terenie szkoły mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie 
zdrowi/ bez objawów chorobowych oraz nieprzebywający w kwarantannie. 

      Utrzymany zostaje ograniczony dostęp rodziców i opiekunów do budynku. Ograniczenie to nie 
dotyczy rodziców uczniów z niepełnosprawnością oraz umówionych na spotkanie                     
z wychowawcą, a także odbierających dzieci z gabinetu pielęgniarki lub korzystających             
z usług stomatologa. Należy wówczas korzystać z wejścia głównego do szkoły. Obowiązujące 
procedury obejmują ewidencjonowanie osób przebywających w budynku szkoły. 

§ 6 

       Opieka świetlicy szkolnej dotyczy  uczniów  klas I – III lub uczniów dojeżdżających. 
Wychowawcy świetlicy są zobowiązani monitorować ilość uczniów i w miarę możliwości 
zapobiegać przebywaniu w jednej  grupie dzieci z różnych klas. W razie konieczności –            
w godzinach popołudniowych - nauczyciele świetlicy mogą korzystać z  innych sal szkolnych.  

 



§ 7 

Traci moc Zarządzenie wewnętrzne  nr 24/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Bronisława Malinowskiego w Działdowie z dnia  4 maja 2021 r.w sprawie: sposobu organizacji 
funkcjonowania szkoły, w tym nauki stacjonarnej  uczniów klas I  - III oraz nauczania hybrydowego 
uczniów klas IV – VIII. 

§ 8 

Wykonanie powierza się  nauczycielom szkoły. 

§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                         Dyrektor szkoły 

                                                                                                              /-/ Joanna Karaszewska       


