
Zarządzenie Nr 28/2020 

Dyrektora ZSO  

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie  

obowiązkowego noszenia maseczek przez uczniów, nauczycieli, pracowników 

administracji, obsługi, kuchni,  rodziców, podczas wchodzenia do szkoły, w szatni, w 

szatni sportowej, podczas przerw śródlekcyjnych, podczas przygotowywania i 

wydawania obiadów, w świetlicy, w bibliotece,  podczas przyjmowania interesantów, na 

wywiadówkach, w pokoju nauczycielskim, pedagoga i w pozostałych sytuacjach, w 

których niemożliwe jest dystansowanie społeczne 

 

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 

 

Zobowiązuję  wszystkich uczniów, nauczycieli,  opiekunów dowozów do noszenia maseczek 

podczas:  

1. Rozpoczęcia  roku szkolnego 2020/21. 

2. Przerw śródlekcyjnych. 

3. Dowozów. 

4. W szatniach. 

5. W świetlicy. 

6. W pokoju nauczycielskim. 

7. W gabinecie pedagoga, bibliotece. 

8. W sekretariacie, administracji. 

9. We wszystkich sytuacjach, w których niemożliwe jest dystansowanie społeczne.  



 

§ 2 

Zobowiązuję wszystkich rodziców do noszenia maseczek podczas: 

1. Wywiadówek. 

2. Załatwiania spraw w sekretariacie, po wcześniejszym umówieniu się.  

3. Spotkań z nauczycielami, pedagogiem,  po wcześniejszym umówieniu się.  

4. We wszystkich sytuacjach, w których niemożliwe jest dystansowanie społeczne.  

 

§ 3 

Zobowiązuję wszystkich pracowników administracji do noszenia maseczek podczas: 

1. Załatwiania spraw w obecności interesantów. 

2. Chodzenia korytarzami podczas przerw śródlekcyjnych.  

3. We wszystkich sytuacjach, w których niemożliwe jest dystansowanie społeczne.  

 

§ 4 

Zobowiązuję wszystkich pracowników obsługi do noszenia maseczek podczas: 

1. Dezynfekcji powierzchni i pomieszczeń. 

2. Podczas przerw śródlekcyjnych.  

3. Podczas wpuszczania uczniów do szkoły.  

4. We wszystkich sytuacjach, w których niemożliwe jest dystansowanie społeczne.  

§ 5 

Zobowiązuję pracowników kuchni szkolnej do noszenia maseczek podczas: 

1. Przygotowywania i wydawania posiłków. 

2. Dezynfekcji powierzchni, urządzeń, pomieszczeń.  

3. We wszystkich sytuacjach, w których niemożliwe jest dystansowanie społeczne.  

                                                             

                                                        § 6 

1. Dnia  03 września 2020 r. o godzinie 16.00 zwołuję wywiadówkę z Rodzicami.  

2. Zebrania odbędą się w klasach według wywieszonego na szkole grafiku. 

3. Rodzice wybiorą Radę Rodziców na rok szkolny 2020/2021.  

4. W wywiadówce uczestniczą tylko wychowawcy klas.  



5. Wszyscy nauczyciele zapoznają Rodziców z wymaganiami przedmiotowowymi i 

przedmiotowym systemem oceniania poprzez wiadomość w Librusie do dnia 8 

września 2020 r.  

6. Ustalam jako obowiązującą w ZSO komunikację w systemie dziennika 

elektronicznego Librus i zobowiązuję całą społeczność ZSO do systematycznego, 

codziennego odczytywania wiadomości i ogłoszeń tam zamieszczonych /dotyczy 

nauczycieli, uczniów, rodziców/. 

7. Zobowiązuję wychowawców, nauczycieli, rodziców, uczniów  do stałego kontaktu na 

okoliczność szybkiego przekazywania pilnych informacji / dziennik elektroniczny i 

drugi wybrany kanał komunikacji, np. telefon komórkowy/. 

8. Wyznaczam termin przedłożenia Radzie Pedagogicznej Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego na rok szkolny 2020/2021 przez Radę Rodziców do dnia 25 września 

2020 r. Do pomocy Radzie Rodziców  wyznaczam p. E. Sułek i p. K. Goluch.  

 

§ 7 

1. Zarządzenie wchodzi w życie w dniu wydania.  

 

Bożena Morawska  

Dyrektor ZSO 

 

  

 

 

 


