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2) rodzicach/opiekunach prawnych dzieci - należy
dzięci korzystających z zĄęć w Szkole;

3) rtauczycielach i pracownikach - nalęży przęz

Szkoła Podsuńwa nt 32
z O d dzi ałami rntegta cyjnyriĄi

i m. Pamięci Majdanka *rł.*
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z Oddziałami integracy1nyml
DSZ.O&il Pamięci Majdanka

ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 2 ZARZĄDZENIE NR 19/2020
20-362 Lublin

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 32

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. PAMIĘCI MAJDANKA W LUBLINIE

Z DNIA 15 MAJA 2020 ROKU

w sprawie,. szczególnych rozwiązan dotyczących korzystania przez uczniów z zajęĆ specjalistycznych,

opiekuńczo - wychowawczych, konsultacji i ich funkcjonowania w Szkole Podstawowej nr 32

z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka w Lublinie oraz procedur BHP w czasie pandemii

COYID-19.

Na podstawie Ustawy z dnia 2 matca 2020 r. o szczegolnych rozwiązaniach związanych
zzapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczanięm COVID-l9, innych chorób zakńnych oraz

wywołanych nimi sltuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) oraz Rozporządzęnia Ministra
Edukacii Narodowej z dnia 29 kwietnia ż02O r. zmieniającego Rozporządzęnie z dnia 11 marca 20Ż0 r.

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 29 kwietnia 2020 r., PoZ.
780), w oparciu o wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 mila
2020 r. (pierwsza aktualizacja) zarządzam, co następuje:

§1
Postanowienia ogólne

1. Zarządzenie określa szczegoŁowe rozwiązania dotyczące korzystania przez uczniów z zajęĆ

specjalistycznych, opiekuńczo - wychowawczych, konsultacji i ich funkcjonowania, a także

związane z tym obowiązki rodzicóilopiekunów prawnych dzieci zapisanych do SzkołY

Podstawowej m 32 z OddziŃami Integracyjnymi im. Pamięci MajdaŃa w Lublinie w roku

szkolnym 201912020.
2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o:

1) Szkole - na\eży przęz to rozumieć
im. Pamięci Majdanka w Lublinie;

Szkołę Podstawową nr 32 z OddziŃami integracyjnymi

ptzez to rozumie ć r o dzicow lopiekunów prawnych

to rozumiec nauczycieli i pracowników obsługi

Szkoły.
3. Integralną składową niniejszego zarządzenia są Procedury BHP dla dzięci W oddziale

przedszkolnlłn i pracowników Szkoły stanowiące zaŁącznik do zatządzenta,

§2
Tryb pierwszeństwa korzystani a z oddziału przedszkolnego

1. W związku zczasorymograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oŚwiaty oraz

z zapobteganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 18 maja 2020 r,,
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szkoła podstalfowa nt 32
z Oddziałami rntegtacyfny,rni

im. Pamięci Vajdankął9"
w Lublinie

1.

w szczegolnie uzasadnionych przypadkach wychowankowie Szkoły mogą koruystac z zalęć
specj ali styc zny ch, opiekuńczo - wychowaw czy ch, konsultacj i
Od dnia 18 maja 2020 realizuje się na szczegolnych zasadach zajęcia specjalistyczne, opiekuńczo
- wychowaw czy ch, konsultacj e
Informacja o dniu rozpoczęcia zajęó będzie przekazana rodzicomJopiekunom prawnym za
pomocądziennika lub na indywidualne adresy e-mailowe.
Uruchamiante ząęó w Szkole będzie przeprowadzone zgodnie z wytycznymi wydanymi ptzez
Ministra Zdrowta i Głównego Inspektora Sanitarnego.

§3
Tryb zgłaszania dziecka do korzystania z oddziału przedszkolnego w czasie COVID-l9

Pierwszeństwo korzys tanta z zajęó przysługuj e dzieciom :

1) pracowników systemu ochrony zdrowia,
2) pracowników służb mundurowych,
3) pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych,
4) pracowników realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zw alczaniem COVID- 1 9.
Rodzic/opiekun prawny zgłasza dziecko do korzystania z zajęć wychowawcy i specjalistom za
pomocą dziennika.
Rozpatrzente zgłoszenia, o którym mowa w ust. 2 dokonuje dyrektor Szkoły w konsultacji
znauczycielami.

4. lnfbrmac.|a o rozpatrzeniu zgłoszenia przekazywarra .jest rodzicorvi niezwłocznie oc1 datr,
zgłoszenia.

§4
Obowiązki rodziców/opiekunów prawnych

1. Rodzice/opiekunowie prawni mająobowiązek:
1) nieprzyprowadzania dziecka w sltuacji, gdy w domu dzieckaptzebywa osoba na kwarantannie;
2) przyprowadzanta do Szkoły dzięci zdrowych tj.bez objawów chorobowych;
3) przypomnienia kazdego dnia swojemu dziecku przed wejściem do Szko§ podstawowych zasad

higieny;
4) zlwócenia uwagi na szczęgolne zasady: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania

oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasŁanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu;
5) zadbania o to, aby dziecko nte zabtęrało niepotrzebnych przedmiotów, czy zabawek do Szkoły.
2. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest każdorazowe, umiejętne wyjaśnienie dziecku

przyczyn obowiązlłvanta zasad wymienionych w ust. 1 w pkt. od 3 do 5 w sposób zroztxniały
i pozl.tywny.

3. Rodzic/opiekun prawny dzieckazobowtązany jest takze zadbać o indywidualnąosłonę ust
i nosa dzieckaw drodze do i ze Szkoły.

4. Rodzic/opiekun prawny dziecka ma obowiązek zabezpięczęnia się w środki ochrony osobistej
zarówno podczas odprowadzanta i odbierania dziecka, jak również ptzebywania w budynku
Szkoły tj.:
1) posiadania rękawic jednorazowych;
2) zasłonięcia ust i nosa - wskazana przyłbica, którąmozna poddaó dezynfekcji;
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szkoła podstavfowa nr 32
z Oddziałami Integta cyjnymi

im. Pamięci Majdanka*_**
w Lublinie

3) użycia środka do dezynfekcji rękawic umieszczonego przy wejściu do Szkoły.
5. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek pomiaru temperatury ciała dzięcka przed wejściem

dzięcka na teren Szkoły.

§5
Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego w czasie pandemii COVID-l9

1. Czas realizacji zajęó specjalistycznych to środy i czwartki poczynĄąc od 20 maja 2020 r., zajęć
opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I - III od 25 mala 2020 w godzinach 7.00-16.00,
konsultacje dla uczniów klas ósmych od 25 maja2020 zgodnie z harmonogramem

2. Dzieciom, które korzystają ze stołówki szkolnej zapewnia się posiłki.
3 . Zilęcia z dziećmt będą się odbywały w salach nr 5, rewalidacyjnych i czytelni szkolnej .

4. Korzystanię przez dziect z placu zńau,lub boisk sportowych będzie uzależnione od mozliwość
dezynfekcj i tych miej sc.

5. Zawrcsza się opuszczanie terenu Szkoły w formie spacerów i wycieczek.

1.

§6
Dodatkowe procedury BHP

W celu zapobtegania zarńeniu COVID-l9 wprowadza się szczegolne procedury BHP
obowiązujące rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi oddziaŁow przedszkolnych.
Wprowadzenie procedur, o których mowa w ust. I zapewnic ma bezpieczeństwo i higienę pracy
dzieciom, nauczycielom opiekującym się wychowankami oraz pracownikom obsługi,którzy
na tęrenie Szkoły świadczą pracę w normalnym trybie.
Procedury, o których mowa w ust. 1 stanowią załącznlkdo niniejszego zarządzenia.

§7
postanowienia końcowe

1. Stosowanie zatządzeniapowierza się nauczycielom i pracownikom obsługi Szkoły.
2. Nadzór nad realizacjązarządzenia powierza się dyrektorowi, kierownikowi gospodarczęmu oraz

pracownikowi służby BHP w Szkole.

Zarządzente wchodzi w życie z dniem podpisania.
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