
Zarządzenie Nr 3/2021 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego  

Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku 

w sprawie warunków wprowadzających nauczanie stacjonarne  

w klasach I-III od 18 stycznia 2021 roku 

 z dnia 15.01.2021r. 
 

ROZPCZYNAMY II SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2020/2021! 

 

Przypominam, iż II semestr roku szkolnego 2020/2021 rozpoczynamy w warunkach 

pandemicznych z nadzwyczajnymi przepisami obowiązującymi od 18 stycznia 2021r. 
 

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 11 stycznia 

2021 r. - 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.) 

 

Założenia ogólne: 
Wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla klas I-III szkół podstawowych są 

obowiązujące dla wszystkich podmiotów szkoły. 

1. Z duszą na ramieniu rozpoczynamy nauczanie stacjonarne w klasach I-III. Klasy IV-

VIII pozostają na nauczaniu zdalnym (z wykorzystaniem on-line) wg planów jak 

dotychczas. Oddziały 0 i przedszkole pracują jak dotychczas. 

2. Wszędzie, gdzie to jest możliwe, zachować należy dystans społeczny 1,5m. Za 

wyposażenie uczniów w maseczki odpowiadają rodzice/opiekunowie. 

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

przyprowadzający dzieci do szkoły także muszą być zdrowi. 

4. Zajęcia w szkole rozpoczynają się o 7.45. Przerwy obiadowe pozostają wydłużone bez 

zmian. 

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

środkiem do dezynfekcji i dbanie o to, by zawsze był napełniony. Każdy wychowawca 

klas I-III ma obowiązek pisemnego powiadomienia woźnych o terminie końca zmiany 

w celu zorganizowania i przeprowadzenia dezynfekcji sali między zmianami. 

6. Rodzice/opiekunowie przyprowadzają uczniów do szkoły na 15 minut przed 

rozpoczęciem zajęć. 

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

Wychowawcę klasy w dalszym ciągu obowiązuje konieczność informowania 

dyrektora o nieobecnościach i kwarantannach uczniów w szkole wg dotychczasowych 

zasad (tabela Office 365). Problemy koronawirusowe zgłaszać należy dodatkowo e-

mailem: hubal32@poczta.fm).  

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

sal, pozostają oni w tych samych pomieszczeniach. Szczególnie dotyczy to klas 

najmłodszych. Sale są obowiązkowo wietrzone co 45 minut – stosownie do warunków 

pogodowych. 

9. Wskazane jest, aby uczniowie jak najmniej korzystali z transportu zbiorowego. 



10. Wychowawca klasy powinien posiadać aktualne numery telefonów 

rodziców/opiekunów każdego ucznia.  

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

wejściu do szkoły. 

12. Przy wejściu głównym szkoły są umieszczone telefony do: sanepidu i szpitala 

zakaźnego lub służb medycznych. 

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

pozostają bez zmian. 

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

organizowane wyjścia grupowe i wycieczki szkolne innie niż do lasu. 

15. Uczniowie z klas sportowych (jako uczniowie szkoły mistrzostwa sportowego  

i członkowie szkolnego klubu sportowego) mogą odbywać zajęcia treningowe 

zorganizowane tylko przez swoich nauczycieli/trenerów klubowych. Warunkiem 

początkowym jest zgłoszenie przez nauczyciela/trenera takowego zamiaru 

dyrektorowi szkoły z podaniem danych: lista, termin, miejsce – niezbędne dla osób 

pracujących na portierni. 

16. Szkoła nie organizuje nauki pływania dla mieszkańców miasta. Do 31.01.2021r. 

zawieszone zostają również wszystkie zajęcia pozalekcyjne prowadzone na 

terenie szkoły przez podmioty zewnętrzne. Nie będą także odbywać inne zajęcia 

rekreacyjne, wypożyczalnia nart będzie nieczynna. Zmiana tej decyzji nastąpi w 

drodze kolejnego zarządzenia. 

17. Wejścia na hale sportowe odbywać się będą na dotychczasowych zasadach (tylko 

grupy treningowe UKS Hubal Białystok i OSSM-SMS Białystok oraz 12-osobowa 

grupa p. Walickiego). Trenerzy są zobowiązani dostarczyć mailowo aktualną listę 

uczestników zajęć mających licencje polskich związków sportowych.  

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

wymieniania się przyborami szkolnymi, a także posiłkami, owocami, słodyczami itp. 

 

Nauczanie stacjonarne klas 0, I - III : 

a) Klasy 0, I, II i III do szkoły wchodzą i wychodzą wejściem głównym. 

b) Przy wejściu dyżurujący pracownik obsługi szkoły sprawdza temperaturę każdej 

wpuszczanej do szkoły osoby, zaleca obowiązkową dezynfekcję i kieruje ruchem. W 

trakcie trwania zajęć uczniowie dezynfekują ręce przede wszystkim poprzez dokładne 

ich mycie. Organizacja przyjmowania uczniów i ich wydawania pozostaje bez zmian. 

c) Brak zgody na mierzenie temperatury uczniowi rodzic/opiekun  zgłasza pisemnie do 

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

dziecko w danym dniu jest zdrowe. 

d) Uczeń, który ma podwyższoną temperaturę (więcej niż 37,2℃), kaszel, duszności 

powinien być od razu zabrany przez rodzica/opiekuna lub jest kierowany do izolatki, 

gdzie oczekuje na odbiór rodzica/opiekuna (miejsca izolatorium: G07 - pomieszczenie 

w piwnicy byłego budynku gimnazjum, I zapasowe - pokój trenera na I piętrze 

kompleksu sportowego i II zapasowe - sala konferencyjna hali badmintonowej). Fakt 

podwyższonej temperatury zapisuje się w zeszycie oraz powiadamia pielęgniarkę i 

dyrektora szkoły. 

e) W przypadku uzyskania informacji o zachorowaniu na COVID-19 ucznia lub 

pracownika szkoły, dyrektor szkoły może zawiesić zajęcia w tym dniu i następnym, 

powiadamia sanepid i Prezydenta Miasta oraz wysyła informację do Kuratorium. 

Jeżeli nie uzyska jednoznacznej decyzji, w trzecim dniu wprowadzone zostaje 

nauczanie zdalne wg obowiązującego rozkładu tygodniowego aż do czasu podjęcia 

stosownych kroków. 



f) Do budynku szkolnego wchodzą - obowiązkowo w maseczkach - tylko uczniowie  

i pracownicy szkoły. Nikt z pracowników nie ma prawa wchodzić do szkoły innym 

wejściem niż główne. 

g) 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. Niestety, do czasu podjęcia innej decyzji, uczniowie przebywają w 

świetlicy w maseczkach! Niepisana prośba do rodziców: jeśli macie możliwość, nie 

posyłajcie dzieci do świetlicy. 

h) Jeżeli uczeń nie stosuje się do obowiązku noszenia maseczki w szkole, poniesie 

konsekwencje statutowe, a szkoła wystąpi z wnioskiem do policji lub sanepidu o 

ukaranie rodziców. Pracownik szkoły zgłasza to zdarzenie na piśmie (nazwisko 

ucznia, godzina i miejsce) do dyrektora szkoły za pośrednictwem sekretariatu szkoły. 

i) Wychowawcy lub nauczyciele uczniów klas 0 i I odbierają dzieci wchodzące 

wejściem głównym, tuż przed dzwonkiem prowadzą do szatni, a następnie do swoich 

klas. 

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

uczniowie wychodzą głównym wyjściem do rodziców/opiekunów - osób 

uprawnionych oczekujących na odbiór. 

k) Rodzice/opiekunowie nie wchodzą do budynku szkoły. Rodzice/opiekunowie 

odbierający swoje dzieci ze szkoły, czekają przed wejściem głównym.  

l) Rodzice/opiekunowie odbierający uczniów ze świetlicy, zgłaszają odbiór dziecka wg 

dotychczasowych zasad z wykorzystaniem urządzeń elektronicznych. 

m) Wydawanie posiłków odbywa się na dotychczasowych zasadach z uwzględnieniem 

nowego harmonogramu od pierwszego dnia II semestru. Prosimy rodziców o 

opłacanie obiadów w wyznaczonych terminach, a końcowe rozliczenie nastąpi po 

zakończeniu roku szkolnego. 

n) 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: 

Wszelkie sprawy nie ujęte w Wytycznych i niniejszym zarządzeniu reguluje Kierownictwo 

Szkoły. 

Uwagi do pracy szkoły proszę kierować e-mailem na adres: hubal32@poczta.fm. 

 

Lech Szargiej 
Dyrektor  Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku 


