
WERSJA DLA RODZICÓW 

 

Zarządzenie Nr 25/2020 

Dyrektora ZSO  

z dnia 18 sierpnia 2020 r. 

w sprawach: przygotowania do organizacji roku szkolnego 2020/2021, 

zwołania posiedzenia rady pedagogicznej, rozpoczęcia roku szkolnego 

2020/21, wprowadzenia Procedury postępowania w zakresie profilaktyki 

zdrowotnej w związku z ewentualnymi zachorowaniami z powodu 

koronawirusa i z ewentualnym potwierdzonym zachorowaniem z powodu 

koronawirusa w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Michowie. 

 

Podstawy prawne: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI 
NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach ( Dz. U. z 2020 poz. 1386 ).,  

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 
sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID ( Dz. 
U. z 2020 r. poz. 1394 )., 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) 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. z 2020 r. poz. 1389 )., 

Statut ZSO  z 29 sierpnia 2019 r. § 10 ust. 3 pkt 1). 

 

§ 1 

Plan pracy nauczycieli w dniach od 24 VIII do 28 VIII 2020 r. oraz w dniu 1 IX 

2020 r.  

1. 24 VIII 2020, 9.00 – 14.00 wychowawcy klas I – III drukują świadectwa 

pod kierunkiem p. J. Jankowskiego. 



2. 24 VIII 2020, 9.00 – 14.00 pracuje pani bibliotekarka, książki i 

podręczniki oddają rodzice klas I – III. Należy je ofoliować i 

podpisać, zostawiając w holu hali sportowej. 

3. 25 VIII 2020, 9.00 – 14.00 wychowawcy klas IV – VII drukują 

świadectwa pod kierunkiem p. J. Jankowskiego. 

4. 25 VIII 2020, 9.00 – 14.00 pracuje pani bibliotekarka, książki i 

podręczniki oddają klasy IV – VII. Książki mają być zapakowane w 

worek foliowy i podpisane. Zostawione w holu hali sportowej.  

5. Plan rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021: 

1) Dyrektor, Wicedyrektor i poczet sztandarowy uczestniczą we Mszy św. o 

godz. 8.00. 

2) 9.00 – 10.00 – spotkania wychowawców z uczniami w klasach, wg 

grafiku. Rozdanie świadectw, podanie planu lekcji, zapoznanie z 

procedurą bezpieczeństwa z powodu Covid. 

3) Nauczyciele bez wychowawstwa przygotowują się w domu zdalnie do 

nowego roku szkolnego. 

4) Inauguracja Roku Szkolnego 2020/21 przez Dyrektora ZSO w Librusie.  

5) Nie ma rozpoczęcia roku szkolnego w hali sportowej. Rodziców 

prosimy o pozostanie przed szkołą.  

6) Dowozy i odwozy w dniu 1 IX 2020 odbędą się wg grafiku 

przygotowanego przez Wicedyrektora i podane do wiadomości w 

Librusie i na stronie ZSO.  

6. W dniach 26, 27 VIII 2020 nastąpi blokada dziennika elektronicznego 

ze względów technicznych.  

§ 2 

1. Od dnia 1 IX 2020 r. wdraża się w ZSO procedury epidemiczne na 

okoliczność stacjonarnego nauczania.  

2. Procedura postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z 

ewentualnymi zachorowaniami z powodu koronawirusa i z ewentualnym 

potwierdzonym zachorowaniem z powodu koronawirusa w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Michowie jest załącznikiem nr 1 do niniejszego 

zarządzenia.  

3. Rozwiązania organizacyjne: Uczniowie I – III wchodzą do szkoły 

wejściem głównym, dezynfekowane są im dłonie przez pracownika 



obsługi, odbierani są przez wychowawcę. Jedzą obiady na jednej 

przerwie dla tej grupy wiekowej. Nie wychodzą na przerwy z klasy. 

Uczniowie klas IV – VIII wchodzą do szkoły wejściem od szatni, tam 

są im dezynfekowane dłonie przez pracownika obsługi. Jedzą obiady 

na jednej przerwie, wg grafiku p. E. Słowikowskiej. Uczniowie 

dojeżdżający podczas dojazdów mają mieć maseczki na twarzy. 

Wchodzą do szkoły wejściem od strony hali i tam podlegają 

odkażaniu dłoni.  

4. Proszę o poddanie wnikliwej lekturze procedury antycowidowe i 

stosowanie się do nich.  

5. Wszelkie informacje związane z organizacją pracy ZSO będą 

zamieszczane w Librusie – dzienniku elektronicznym oraz na stronie 

szkoły.  

6. Wszelkie nieuszczegółowione informacje dotyczące postępowania na 

wypadek zachorowania na covid, będą podawane na bieżąco przez 

dyrektora ZSO w Librusie.  

§ 3 

1. Zarządzam do bezwzględnego przestrzegania przez całą społeczność ZSO  

  Procedury  postępowania w zakresie profilaktyki zdrowotnej w związku z 

ewentualnymi zachorowaniami z powodu koronawirusa i z ewentualnym 

potwierdzonym zachorowaniem z powodu koronawirusa w Zespole Szkół 

Ogólnokształcących w Michowie. 

 

§ 4  

 

1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wydania.  

 

Bożena Morawska  

Dyrektor ZSO 

 

  

 

 

 



 


