
Zarządzenie Nr   18/2021 

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa 
Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku 

z dnia  29.03.2021 roku w sprawie organizacji pracy szkoły od 29.03-9.04.2021r.  
 
 

Podstawa Prawna:  
- Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19.03.2021r. 
- Projekt Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z 25.03.2021r.  obowiązujące od 
27 marca 2021r. 
- RozporządzeniaRady Ministrów z dnia 25.03.2021r. (Dz.U. 2021r. poz. 546). 
 
 

W związku z ukazaniem się  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (obejmuje 
okres 27.03 - 9.04.2021r.) zarządzam, co następuje:  
 
1. Odwołuję wszystkie zajęcia i imprezy sportowe odbywające się w obiektach sportowych Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego Nr 3 „Pietrasze” w Białymstoku do dnia 9 kwietnia 
2021 roku włącznie. 

Z zapowiedzi wynikało, że sport mógł byd realizowany na dotychczasowych zasadach.  
W Rozporządzeniu Rady Ministrów doprecyzowano: „…wyłącznie w przypadku sportu 

zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 
2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 
107 i 108 Traktatu lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z 
dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami 
kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających 
sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy”. 

 
2. Na basenie również wszystkie zajęcia są odwołane do 9 kwietna 2021r. włącznie. 
 
3. W świetlicy organizujemy opiekę oddziałom I-III na pisemny wniosek rodzica (doniesiony do szkoły 
lub przesłany dziennikiem elektronicznym lub na sp32@um.bialystok.pl) tylko dla uczniów, których 
rodzice pracują w służbach medycznych i mundurowych.  
Przedszkole i oddziały zerowe zostały przez Ministra Zdrowia odesłane do opieki w domach. Jednak 
na wniosek rodzica organizujemy także opiekę, jeżeli rodzice pracują w służbach medycznych lub 
mundurowych.  
Dzieciom, które znajdą się pod opieką świetlicową (oddziały 0,I-III) i korzystają z obiadów, obiady 
będą przygotowywane. W czasie przerwy świątecznej uczniom będącym pod opieką w szkole posiłki 
zapewniają rodzice (w szkole może byd zrobiona jedynie herbata). 
 
4. Bezwzględnie zostają zachowane standardy epidemiologiczne obowiązujące dotychczas: mierzenie 
temperatury, maseczki, dezynfekcja rąk, dystans społeczny.  
 
Lech Szargiej 
Dyrektor ZSOMS3 Białystok 
(podpis elektroniczny) 
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