ZARZĄDZENIE NR 15/2020
DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie organizacji pracy szkoły w związku ze stanem epidemicznym.
Na podstawie :
1) ROZPORZĄDZENIE 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 12 października 2020r /poniedziałek/ wprowadzam bezwzględny obowiązek
noszenia maseczek/przyłbic przez wszystkich uczniów i pracowników szkoły.
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/przyłbice należy nosić na terenie
szkoły: wewnątrz i na zewnątrz budynku.
3. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie
lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność.
4. Maseczkę/przyłbicę można zdjąć jedynie w momencie spożywania drugiego
śniadania, ale ten czas bez maseczki powinien być ograniczony do minimum.
5. Jeśli pogoda umożliwi lekcje wychowania fizycznego będą organizowane na świeżym
powietrzu, Lekcje WF ( jeżeli nie będzie opadów) będą przeprowadzane na dworze w
formie : m.in. marszów, Nordic Walking, ringo w parach, gry w gumę "Tydzień",
długiej skakanki, podchodów, ścieżki zdrowia. W wypadku wystąpienia opadów
atmosferycznych zajęcia będą odbywały się na sali gimnastycznej w formie: gier i
zabaw, ćwiczeń korekcyjnych, zajęć prozdrowotnych. Wysiłek w czasie tych lekcji
będzie zminimalizowany.
6. W klasie podczas lekcji uczniowie mogą przebywać bez maseczek/przyłbic.
7. Jako dyrektor szkoły upoważniam wszystkich pracowników szkoły do egzekwowania
obowiązku noszenia przez wszystkich maseczek/przyłbic. Również zachęcam
uczniów do wzajemnego zwracania sobie uwagi dla wspólnego zdrowia i
bezpieczeństwa.
8. Noszenie maseczki/przyłbicy jest jednym z prostych i tanich sposobów na
ograniczenie ryzyka zakażenia się Covid-19.
9. Pamiętamy również o dezynfekcji rąk. Szkoła zapewnia środki do dezynfekcji rąk na
wszystkich kondygnacjach, a także przy każdym wejściu/wyjściu ze szkoły. Szkoła
/ wszystkie pomieszczenia i sprzęt/ jest na bieżąco dezynfekowana.
10. Od 12 października 2020 obowiązuje zakaz wchodzenia do szkoły rodziców uczniów
klas pierwszych.
11. 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 12 października 2020 r.
Lucyna Bończak
Dyrektor PSP 8 w Brzegu
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