
Zarządzenie Nr   15/2021 

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

z dnia  19.03.2021 roku w sprawie organizacji pracy szkoły od 20.03-9.04.2021r. 
zmieniające zarządzenie Nr 14/2021 z dnia 19.03.2021r.  

 

Podstawa Prawna:  
- Pismo Zastępcy Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 19.03.2021r. 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 18.03.2021r.  obowiązujące od 22 marca 
2021r. 
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021r. (D.U. poz. 512 z 
19.03.2021r.) ukazało się około godz. 19.30 i obowiązujące od 20.03.2021r.  
 
W związku z powyższym, w okresie od 20.03.2021r. do 9.04.2021r. zarządzam: 
 
1.  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów: obiekty sportowe mogą działać na 
potrzeby sportu zawodowego bez udziału publiczności, tj. dla członków kadry 
narodowej, uprawiających sport w ramach ligi zawodowej lub dzieci i młodzieży 
uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni 
związek sportowy, a to oznacza, że każdy podmiot wykorzystujący szkolne obiekty 
sportowe musi przedstawić gospodarzowi listę ćwiczących z podaniem numeru 
licencji polskiego związku sportowego wraz z oświadczeniem trenera 
prowadzącego zajęcia o prawdziwości danych zawartych na liście + 
informacja o dniu, godzinie i miejscu treningu i po tym uzyskać pisemną 
zgodę na wejście na obiekty; 
 
2. Na obiektach sportowych szkoły tj. hale sportowe, pływalnia obiekty na wolnym 
powietrzu  – wszelkie zajęcia odbywają się w reżimie sanitarnym jak dotychczas. 
Szczególnie przypominam o obowiązku noszenia maseczek poza miejscem zajęć 
treningowych, zachowaniu dystansu oraz dezynfekcji i mierzeniu temperatury przy 
wejściu do budynku.  Dotyczy to także trenerów. 
Powyższe oznacza, że: 
a)  Wszelkie zajęcia na pływalni zostają zawieszone do 9 kwietnia br. z wyjątkiem 
tych, którzy uzyskają zezwolenie wg procedur opisanych powyżej. Informuję, iż ta 
przerwa, za którą odpowiada Polski Rząd zostanie w sposób cywilizowany 
uwzględniona w kolejnych decyzjach Dyrektora Szkoły np. wydłużenie czasu na 
wakacje.  
b) Wszystkie zajęcia UKS Hubal Białystok z badmintona, biegów narciarskich i 
klubowej reprezentacji nauczycielskiej piłki siatkowej odbywają się wg 
dotychczasowego grafiku, jedynie zostaje przesunięty termin pierwszej rundy 
rozgrywek ligowych POZBad. na po 9 kwietnia. 
c) Siatkarze p.Walickiego i karate p.Ołowskiego muszą spełnić procedurę zawartą w 
punkcie 1. 
 
3. W klasach I-III od poniedziałku 22.03.2021r. do 9.04.2021r. w y j ą t k o w o  
pracujemy wg nowego tygodniowego rozkładu zajęć z porannym rozpoczynaniem 
zajęć we wszystkich klasach. Ta wyjątkowość jest spójna z bardzo wieloma prośbami 
rodziców oraz sugestiami organów sprawujących nadzór nad szkołą. 
Niezadowolonych (ewentualnie) rodziców prosimy o wyrozumiałość.  
 
4.  Biblioteka będzie pracowała stacjonarnie w godzinach 9.00-14.00. 



 
5.  Możliwe są konsultacje w szkole dla uczniów klas VIII indywidualne lub w małych 
grupach. Za konsultacje tylko z przedmiotów objętych egzaminem odpowiadają 
nauczyciele uczący w tych klasach (obowiązuje zgłoszenie terminu i miejsca 
konsultacji do dyrektora Wróblewskiego oraz badanie temperatury uczniom przy 
wejściu i zapisaniu w dzienniku na portierni). 
 
6. Szkoła organizuje opiekę świetlicową dla uczniów klas I-III, których rodzice  
pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze 
zwalczaniem COVID-19 na pisemny wniosek złożony do Dyrektora Szkoły z podaniem 
miejsca pracy i charakterem tam wykonywanych zadań. 
  
7. Oddziały zerowe i przedszkolne pracują jak dotychczas z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 
 
8. Od 22.03.2021r. do 9.04.2021r. pracownicy administracji i obsługi pracują jak 
dotychczas, przy czym zalecam maksymalnie wykorzystać w tym czasie urlopy 
zaległe. Za sporządzenie grafiku pracy z urlopami włącznie czynię odpowiedzialnego 
Pana Zbigniewa Świrydowicza. Grafik ten jest załącznikiem do niniejszego 
zarządzenia. 
 
9. W dalszym ciągu obowiązuje niezwłoczna i pisemna - hubal32@poczta.fm - zasada 
zgłaszania kwarantanny i  zachorowań na COVID-15 uczniów, nauczycieli i 
pracowników niepedagogicznych. 
 
10. 28.03.2021r. o godzinie 10.00 planowane są zawody badmintonowe dla 
amatorów Fundacji Akademia Sportu Strefa Ruchu Książenice we współpracy z 
Białostocką Szkołą Badmintona Pawła Lenkiewicza. 
 
11. 9.04.2021r. w godzinach 10.00-11.30 w szkole odbędzie się 40-osobowa część 
kuratoryjnego konkursu matematycznego, za który odpowiadają panie: Jolanta 
Klepadło i Joanna Kołos-Monachowicz. 
 
12. Wszelakie sprawy nie ujęte w powyższym zarządzeniu reguluje Dyrektor Szkoły 
(Lech Szargiej, Andrzej Wróblewski i Krzysztof Bielawiec) 
 
Białystok, 19.03.2021r. godzina 21.00 
Lech Szargiej 
Dyrektor ZSOMS Nr 3 „Pietrasze” Białystok 
(Podpis elektroniczny) 
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