
ZARZĄDZENIE NR 22/2021 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

z dnia 30 kwietnia  2021 r. 

 

w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 5 

im. Leonida Teligi  w Grodzisku Mazowieckim 

 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Dyrektor szkoły na podstawie 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 11.01.2020 . poz.910 

z poźn. zm.), 

 Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia  2021 r  w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

 

1. W okresie od dnia 04-05-2021r. do dnia 14-05-2021 r. w Szkole Podstawowej nr 5  

im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim w zakresie dotyczącym klas IV-VIII zajęcia 

edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2.  Zajęcia stacjonarne w reżimie sanitarnym prowadzone są dla oddziału zerowego oraz klas 

I-III szkoły  Podstawowej nr 5 wg harmonogramu,  którego treść stanowi Załącznik nr 1.  

§ 2 

 

1. Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w zakresie klas IV–VIII, zajęcia są 

realizowane w taki sposób, że:  

1) nie więcej niż 50% uczniów realizuje te zajęcia odpowiednio w szkole,  

2) co najmniej 50% uczniów realizuje te zajęcia z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość,  

2. Harmonogram zajęć stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

3. W zakresie klas 1-3, zajęcia odbywają się zgodnie z planem lekcji w przypisanych klasom 

salach lekcyjnych tj. sali 20,22,23,24, 25. 

§ 3 
1. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku uczniów klas IV–VIII którzy z 

uwagi na: 

1) rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość,  w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek: 

a) zorganizować dla tych uczniów zajęcia w szkole lub 

b) umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na terenie szkoły; 



2) brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość,  nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może 

umożliwić tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na terenie szkoły. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj 

niepełnosprawności  lub z powodu innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, 

dyrektor szkoły kontynuuje  organizację  zajęć w szkole lub umożliwia uczniom realizację zajęć 

zdalnych w szkole.  

2. Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. w przypadku klas sportowych 5c, 6c, 

8c zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich 

prowadzenia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w zakresie, w 

jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i 

technik. 

     

§ 4 

 

Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 24 maja 2021 r. w klasie VIII szkoły podstawowej dyrektor 

szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe  

z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje 

do egzaminu ósmoklasisty. 

 

§5 

W dniach 4-28 maja 2021 r. Opieka świetlicowa dla najmłodszych uczniów klas I-III jest 

prowadzona w reżimie sanitarnym zgodnie z wytycznymi MEiN MZ i GIS- szczegółowe 

zasady organizacji pracy świetlicy stanowi Załącznik nr 3. 

§ 6 

Dyrektor szkoły, może udostępnić pomieszczenia w szkole, w celu przeprowadzenia 

poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów oraz przeprowadzenia badań 

edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

 

§ 7 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów do zapoznania się z Zarządzeniem  

i jego stosowania. 

 

§ 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą prawną od 4 maja 2021 r. 

 

                                                                                                          Małgorzata Okurowska 

podpis dyrektora szkoły 

 

 

Grodzisk Mazowiecki, dn. 30-04-2021 r.                                            

                                                                                                          Załącznik nr 1 

                                                                                                         do Zarządzenia nr 22/2021 



 

 

 

1. Uczniowie z oddziałów 1-3 w okresie od 04-05-2021 do 14-05-2021 r. realizują zajęcia 

zgodnie z ustalonym planem zajęć  z tym że: 

1) Każdy oddział ma zajęcia w wyznaczonej sali lekcyjnej : 

     1a - 22, 1b - 23, 1c - 20,  

     2a -30, 2b - 25, 2c - 24 ,  

     3a- 33, 3b - 32, 3c- 31. 

2) Godziny rozpoczęcia i zakończenia zajęć dla poszczególnych oddziałów tak są dostosowane 

aby zminimalizować bezpośredni kontakt uczniów między oddziałami. Harmonogram jest 

udostępniony na stronie szkoły.  Wychowawców klas zobowiązuje się do poinformowania 

rodziców o wniesionych zmianach. 

3)  Przerwy międzylekcyjne ustala wychowawca zgodnie z potrzebami uczniów nie rzadziej 

niż co 45 minut. 

4) W czasie przerw uczniowie pozostają pod opieką nauczycieli uczących. 

5) Uczniowie po przyjściu do szkoły, schodzą do szatni, a następnie udają się bezpośrednio do 

swojej sali lub świetlicy (nie oczekują na nauczyciela w szatni lub na korytarzu-nauczyciel 

czeka w sali na uczniów). 

6) W związku z rygorem sanitarnym oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów na 

terenie szkoły zostaną wyłączone automaty z przekąskami i napojami. 

7) W salach lekcyjnych w czasie przerw uczniowie mogą spożywać przyniesione  

w pojemnikach z domu drugie śniadanie. 

8) Na terenie szkoły podczas  nauki stacjonarnej nauczyciele przypominają uczniom informacje 

na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem 

ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; 

9)  Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych  

oraz Procedury Bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi GIS, MEN, MZ wprowadzone 

Zarządzeniem Dyrektora Szkoły nr 19/2021 r. z dnia 24-04-2021r. 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                         

                                                                                                          Załącznik nr 2 

                                                                                                         do Zarządzenia nr 22/2021 



 

Szczegółowe zasady pracy szkoły w okresie od 4 maja do 28 maja 2021 r. 

 

1. Uczniowie z oddziałów 1-3 w okresie od 17-05-2021 do 28-05-2021 r. realizują zajęcia 

zgodnie z ustalonym planem zajęć  w swoich salach lekcyjnych.  

2. Dla klas 4-8, biorąc pod uwagę, w miarę możliwości, równomierne i naprzemienne 

realizowanie zajęć w taki sposób że 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie, 50% 

uczniów realizuje zajęcia zdalnie ustala się: 

1) W tygodniu 17-05-2021- 21-05-2021 r.: 

a) zajęcia stacjonarne w szkole wg planu lekcji realizują klasy w przypisanych salach:  

4a-sala 33, 4b- sala34, 4c -sala 43  

     5a-sala 42, 5b –sala 30 

     6b –sala 41, 6d- sala 32 

     7a- sala 45 
b) zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg planu realizują klasy: 

5c,6a,6c,7b,8a,b,c,d. 

2) W tygodniu 24-05-2021 - 28-05-2021 r. za wyjątkiem dni wolnych od zajęć 

dydaktycznych  25,26,27 maja 2021r.,  ze względu na egzaminy ósmoklasisty: 

    a) zajęcia stacjonarne w szkole wg planu lekcji realizują klasy w przypisanych salach: 5c 

-sala 41  

     6a –sala 32, 6c- sala 34 

     7b- sala 45 

     8a-sala 31, 8b-sala 33, 8c-sala 42, 8d-sala 43 

      b) zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wg planu realizują 

klasy: 4a,b,c, 5a, b, 6b,6d,7a,  

3) W salach lekcyjnych w czasie przerw uczniowie mogą spożywać przyniesione w 

pojemnikach z domu drugie śniadanie. 

4) Uczniowie opuszczają salę na przerwy międzylekcyjne zgodnie z ustalonym 

harmonogramem, tak aby zachować zasady bezpieczeństwa. 

5) Na terenie szkoły podczas  nauki stacjonarnej nauczyciele przypominają uczniom 

informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia 

rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; 

6)   Na terenie szkoły bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych  

oraz Procedury Bezpieczeństwa zgodne z wytycznymi GIS, MEN, MZ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Załącznik nr 3 

                                                                                                           do Zarządzenia nr 22/2021 

 



 

Szczegółowe zasady korzystania ze świetlicy szkolnej w okresie od 04-05-do 28-05-2021r. 

 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla uczniów, których rodzice/opiekunowie prawni 

zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej.  

2. Do świetlicy może uczęszczać wyłącznie uczeń w pełni zdrowy i bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę, w tym chorobę zakaźną.  

3. Jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji, uczeń nie może korzystać ze świetlicy. 

4. Godziny pracy świetlicy pozostają bez zmian, tj. 7.00 – 17.00, z tym, (jeśli jest możliwość 

odebrania dziecka wcześniej przez rodzica/opiekuna serdecznie prosimy o przekazanie 

informacji  nauczycielowi świetlicy lub wychowawcy).  

5. Uczniowie nie zapisani do świetlicy szkolnej, nie mogą przebywać na terenie szkoły poza 

czasem zajęć edukacyjnych i bez opieki nauczyciela.  

6. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, w miarę możliwości w grupach 

uczniów z danej klasy oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, które nie są 

wykorzystywane do bieżącej nauki. 

7. Nauczyciele świetlicy mają obowiązek noszenia maseczki/przyłbicy w salach świetlicowych, 

częściach wspólnych i na podwórku, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust i nosa w sali świetlicowej w sytuacji, gdy 

przebywa w niej więcej niż jedna klasa. 

9. W częściach wspólnych: korytarz, toaleta, szatnia uczniowie mają obowiązek zasłaniania ust 

i nosa. 

10. Do opieki nad uczniami klas 1-3 przygotowane zostały 2 sale lekcyjne; dla klas I. – sala 21 

pierwsze piętro, dla klas II. i III. – sala 35 drugie piętro, a także w miarę możliwości sala 

gimnastyczna oraz boisko/plac zabaw na terenie szkoły. 

11. W jednej grupie świetlicowej nie może pozostawać więcej niż 25 osób.  

12. Odbiór ucznia ze świetlicy następuje za pośrednictwem telefonu kontaktowego lub 

domofonu znajdującego się w holu szkoły oraz po poświadczeniu podpisem godziny odbioru 

dziecka przez rodzica/opiekuna/osoby upoważnionej na liście. 

13. Telefon kontaktowy do odbioru uczniów klas I. z sali 21   227346020 wew.  32      

14. Telefon kontaktowy do odbioru uczniów klas II. i III. z sali 35  komórka 606874430 

15. Sale świetlicowe należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci 

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po 

przeprowadzeniu dezynfekcji.  

16. Zaleca się częste mycie rak wodą z mydłem.  

17. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych korzystają głównie ze swoich przyborów 

szkolnych. Jeśli jest potrzeba wykorzystać zasoby świetlicy, wszystkie przybory zostają 

wcześniej zdezynfekowane.  

18. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do świetlicy niepotrzebnych przedmiotów/zabawek.   



19. Każda grupa posiada swój sprzęt sportowy i swoje przybory/zabawki/gry.  

 20. Należy ograniczyć aktywności sprzyjające bliskiemu kontaktowi pomiędzy uczniami. 

 21. Zaleca się jak najczęstsze korzystanie przez uczniów z pobytu na świeżym powietrzu 

(podwórka, boiska szkolnego, terenu przyszkolnego).  

 


