
Zarządzenie Nr 23/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku 

w sprawie warunków wprowadzających nauczanie stacjonarne 

 z dnia 31.08.2020r. 
 

ROZPCZYNAMY NOWY ROK SZKOLNY 2020/2021! 

 

Przypominam, iż nowy rok szkolny rozpoczynamy w warunkach pandemicznych z 

nadzwyczajnymi przepisami obowiązującymi od marca do dzisiaj. 
 

Podstawa prawna: 

1. Rekomendacje Prezydenta Miasta Białegostoku do procedur bezpieczeństwa 

obowiązujących w szkołach i placówkach oświatowych Miasta Białegostoku od 1.09.2020r. 

2. Szczegółowe wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 r. znajdują się na stronie www.gov.pl oraz www.gis.gov.pl. 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 

ze zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach; 

5. 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 (art.30c upo); 

6. Rozporządzenie 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 (art.30b upo) 

 

Założenia ogólne: 

1. Ze względów ekonomicznych nie mamy żadnych szans na nauczanie hybrydowe. 

Pozostaje nam nauczanie stacjonarne, zdalne (z wykorzystaniem on-line) lub 

nauczanie indywidualne organizowane za zgodą dyrektora szkoły przez rodziców. 

2. Wszędzie, gdzie to jest możliwe, zachowujemy dystans społeczny 1,5 m. 

3. Do szkoły rodzice/opiekunowie posyłają tylko dzieci zdrowe. Rodzice/opiekunowie 

przyprowadzający dzieci do szkoły także muszą być zdrowi. 

4. Zajęcia w szkole rozpoczynamy o 7.45. Każda długa przerwa zostaje wydłużona o 5 

minut. 

5. Każdy opiekun sali lekcyjnej ma obowiązek odebrania z portierni pojemnika ze 

środkiem dezynfekcyjnym. 

6. W czasie przerw, przy ładnej pogodzie, uczniowie będą mogli wyjść na zewnątrz 

budynku. Nikt jednak z uczniów nie może wyjść poza ogrodzenie szkoły. Łamiących 

ten zakaz spotkają konsekwencje statutowe. 

7. Rodzice/opiekunowie wysyłają uczniów do szkoły na 15 minut przed rozpoczęciem 

zajęć. 

8. Każdy nauczyciel ma obowiązek sprawdzania obecności na początku swoich zajęć. 

9. Wychowawcy klas 0,I-III mają obowiązek wprowadzenia w swoich klasach 

identyfikatorów klasowych, aby ułatwić pracę personelowi szkoły. 



10. Po skończonej lekcji, gdy nie ma konieczności przemieszczania się uczniów do innych 

sal, pozostają one w tych salach. Szczególnie dotyczy to klas najmłodszych. Sale są 

obowiązkowo wietrzone – stosownie do warunków pogodowych. 

11. Prosimy, aby uczniowie jak najmniej korzystali z transportu zbiorowego. 

12. Wychowawca klasy posiada aktualne numery telefonów rodziców/opiekunów każdego 

ucznia. Pisemną listę przekazuje dyrektorowi szkoły do wykorzystania w sytuacjach 

nadzwyczajnych (z rekomendacji Prezydenta Miasta Białegostoku). 

13. Specjalny pojemnik na zużyte maseczki znajduje się obok portierni przy głównym 

wejściu do szkoły. 

14. Przy wejściu głównym szkoły są umieszczone telefony do: SANEPiD i szpitala 

zakaźnego lub służb medycznych. 

15. Zasady korzystania ze świetlicy, stołówki, biblioteki, pracowni specjalistycznych 

opracują i wdrożą nauczyciele tam pracujący. 

16. Lekcje wf-u winny odbywać się maksymalnie na świeżym powietrzu. Nie 

organizujemy wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

17. Organizujemy naukę pływania dla mieszkańców miasta na oddzielnych zasadach. 

18. Wejścia na hale sportowe odbywać się będą na dotychczasowych zasadach. Trenerzy 

są zobowiązani dostarczyć elektronicznie aktualną listę uczestników zajęć. Osoby, 

które już składały deklaracje, ponownie ich składać nie muszą (jedynie osoby nowe 

składają deklaracje nowe). 

19. Każdy uczeń korzysta wyłącznie z własnych książek i przyborów. Nie ma możliwości 

ich wymiany. Nie wymieniamy się także posiłkami, owocami, słodyczami itp. 

 

Nauczanie normalne - stacjonarne: 

a) Rozpoczęcie roku szkolnego 1.09.2020r. - grafik dla poszczególnych klas został 

zamieszczony na stronie internetowej szkoły. 

b) Klasy 0, I i IV inaugurację roku szkolnego rozpoczynają na boisku tartanowym (w 

razie niepogody – w hali badmintonowej). Tam dokonywane jest potwierdzenie 

składów osobowych poszczególnych klas i następnie wychowawca zabiera tylko 

uczniów z 1 opiekunem w maseczkach do szatni i do swojej klasy. Opiekunowi jest 

mierzona temperatura. 

c) Klasy II i III do szkoły wchodzą i wychodzą wejściem głównym. 

d) Klasy IV-VI wchodzą i wychodzą wejściem od strony boiska tartanowego. 

e) Klasy VII-VIII wchodzą i wychodzą wejściem dawnego gimnazjum. 

f) Osoby spoza szkoły na pływalnię wchodzą i wychodzą wejściem od strony kompleksu 

sportowego. Szczegółowe wytyczne zostaną zamieszczone na stronie internetowej 

szkoły. 

g) Przy każdym wejściu będzie dyżurować osoba z obsługi szkoły sprawdzająca 

temperaturę każdej osoby wpuszczanej do szkoły, obowiązkową dezynfekcję rąk oraz 

kierująca ruchem. W trakcie trwania zajęć uczniowie dezynfekują ręce przede 

wszystkim poprzez dokładne ich mycie.  

h) Rodzic/opiekun brak zgody na mierzenie temperatury uczniowi zgłasza pisemnie do 

dyrektora szkoły. Oświadczenie takie, składane każdorazowo, zawiera deklarację, że 

dziecko w danym dniu jest zdrowe. 

i) Uczeń, który ma podwyższoną temperaturę (więcej niż 37,2 st.C.) zostaje od razu 

zabrany przez rodzica/opiekuna lub jest kierowany do izolatki, aby poczekać na 

odbiór przez rodzica/opiekuna (miejsca to: G07 - pomieszczenie w piwnicy byłego 

budynku gimnazjum, I zapasowe - pokój trenera na I piętrze kompleksu sportowego i 

II zapasowe - sala konferencyjna hali badmintonowej) i tam oczekuje na odbiór 



rodzica/opiekuna. Fakt podwyższonej temperatury zapisuje się w zeszycie  oraz 

powiadamia pielęgniarkę i dyrektora szkoły. 

j) W przypadku uzyskanej informacji, iż uczeń lub pracownik szkoły zachorował na 

COVID-19, dyrektor szkoły zawiesza zajęcia w tym dniu i następnym, a następnie 

powiadamia SANEPiD  i Prezydenta Miasta  oraz wysyła informację do Kuratorium. 

Jeżeli jednoznacznie decyzji nie będzie, w trzecim dniu przechodzimy na nauczanie 

zdalne  wg obowiązującego rozkładu tygodniowego aż do czasu podjęcia stosownych 

kroków. 

k) Do budynku szkolnego wchodzą - obowiązkowo w maseczkach - tylko uczniowie i 

pracownicy szkoły. Nikt z pracowników nie ma prawa wchodzić innym wejściem niż 

uczniowie. Wejścia uczniom są przypisane wyżej. 

l) Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły.  

m) Uczniów i pracowników szkoły obowiązuje w każdych warunkach noszenie maseczek 

oprócz: pobytu w sali na lekcji (także podczas wf-u) oraz przy konsumpcji posiłków w 

stołówce. 

n) Na uczniów klas 0 i I, wchodzących wejściem głównym, będą czekać wychowawcy 

lub nauczyciele, którzy tuż przed dzwonkiem zaprowadzą dzieci do szatni, a później 

do swoich klas. 

o) Rodzice/opiekunowie odbierający swoje dzieci ze szkoły, czekają przed wejściem 

przypisanym odpowiednim klasom.  

p) Nauczyciel klas I-III po ostatniej lekcji sprowadza uczniów do szatni, a stamtąd 

uczniowie idą wyznaczonym wyjściem do rodziców/opiekunów - osób uprawnionych 

oczekujących na odbiór. 

q) Rodzice/opiekunowie odbierający uczniów ze świetlicy, zgłaszają woźnej swoje 

przyjście, następnie woźna dzwoni do świetlicy, a wskazane dziecko idzie do szatni i 

później do odbierającego. 

r) Wydawanie posiłków rozpoczniemy od pierwszego poniedziałku września. Prosimy 

rodziców o opłacanie obiadów w wyznaczonych terminach, a końcowe rozliczenie 

nastąpi po zakończeniu roku szkolnego. Opłaty za obiady z marca 2020r. zostają 

zaliczone w poczet obiadów wrześniowych. Osobom, które już posiłków jeść nie 

będą, należne kwoty zwrócimy pod wskazane konta bankowe. 

s) Obiady będą wydawane uczniom klas 0,I-III w czasie trwania lekcji klas starszych. 

Dokładny harmonogram zostanie przekazany wychowawcom klas. 

t) Wychowawca klasy przekazuje dyrektorowi szkoły każdego następnego dnia 

nazwiska i imiona swoich uczniów nieobecnych na zajęciach w minionym dniu. 

(Klasa, wychowawca, nieobecni i powód nieobecności). 

u) Jeżeli uczeń będzie uchylał się od noszenia maseczki w szkole, poniesie konsekwencje 

statutowe i szkoła wystąpi z wnioskiem do policji lub SANEPiD o ukaranie rodziców. 

Pracownik szkoły zgłasza to zdarzenie na piśmie (nazwisko ucznia, godzina i miejsce) 

do pedagoga szkolnego za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

v) Rodzice - Goście za zgodą dyrektora (w maseczce, po zmierzeniu temperatury, 

dezynfekcji rąk i zapisaniu w zeszycie) będą mogli wejść do sekretariatu szkoły lub 

innego pomieszczenia. 

 

Ustalenia końcowe: 

1. Grafik konsultacji oraz ewentualne dodatkowe zajęcia pozalekcyjne zostaną ustalone po 

15 września. 

2. Dokumentacja pedagogiczna każdego nauczyciela winna być dostarczona do dyrektora 

szkoły do 6 września włącznie. 



3. W klasach sportowych ważne badania lekarskie są bezwzględne. Jeżeli w czasie 

kontroli zostaną stwierdzone w tym zakresie nieprawidłowości, uczeń poniesie 

konsekwencje statutowe. Uczeń nie może być dopuszczony do ćwiczeń! 

4. Uczniowie klas sportowych (8ab) w kolejnym roku stają się uczniami naszego liceum. 

Za skuteczność tego przedsięwzięcia odpowiadają nauczyciele wf-u, trenerzy-specjaliści 

uczący w tych klasach od IV do VIII i wychowawcy.  

5. Prezydent Miasta Białegostoku opłaci wszystkich chętnych pracowników szkoły, 

którzy zaszczepią się przeciw grypie. Koordynatorem w szkole jest pani Alina 

Leszczyńska. 

6. Nauczyciele, administracja i obsługa SP Nr 32 winna zgłosić się do kadr celem 

podpisania dokumentu o przekształceniu szkoły. 

7. Priorytety Prezydenta Miasta Białegostoku na rok szkolny 2020/2021: 

1. Edukacja klimatyczna jako obowiązkowy program profilaktyczno-wychowawczy w 

placówkach oświatowych. 

2. Działania prozdrowotne skutecznie obniżające ryzyko zakażeń wirusowych i 

bakteryjnych w placówkach oświatowych. 

3. Pielęgnowanie postaw prospołecznych ze szczególnym uwzględnieniem szacunku i 

akceptacji każdego człowieka oraz życia we wszelakich jego przejawach. 

 

Lech Szargiej 
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 32 w Białymstoku 

Od 1.09.2020r. 
Dyrektor  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku 


