
Zarządzenie Nr 1/08/2022 

Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty            

we Wrześni  w sprawie zasad organizacji i warunków nauczania w Samorządowej Szkole 

Podstawowej nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty  we Wrześni od 1 września 2022 r.             

z dnia 30.08.2021 r. 

 

 Na podstawie rozporządzeń MEN, MZ i zaleceń GIS zawierających regulacje prawne, 

umożliwiające prowadzenie w szkołach i placówkach oświatowych nauczania  w roku szkolnym 

2022/2023, ustalam co następuje: 

 

§1 

Realizacja procesu kształcenia w okresie od 1 września 2022 r. odbywać się będzie  

w warunkach organizacyjnych zapewniających zachowanie bezpieczeństwa sanitarnego zgodnie 

z zaleceniami i rekomendacjami MEiN oraz innych uprawnionych podmiotów.  

 

§2 

Zajęcia prowadzone będą w wyznaczonych salach / pracowniach, hali sportowej i na boiskach 

szkolnych. W celu maksymalnego zmniejszenia ryzyka przebywania dużej liczby uczniów w jednym 

miejscu, dopuszcza się okresowe zmiany funkcji pomieszczeń  i przystosowania ich do celów 

lekcyjnych. 

 

§3 

Uczniowie wchodzić będą do szkoły i opuszczać ją wyznaczonymi wejściami  A  i  B  ( od strony boiska 

szkolnego) i wejściem głównym  w sposób wskazany przez osoby nadzorujące wejścia. Dopuszcza się 

wejście do szkoły uczniów klas uczących się w pomieszczeniach 306,307,308 wejściem C wyłącznie 

pod opieką nauczyciela po uprzednim zebraniu się na boisku szkolnym.  

 

§4 

Uczniowie wchodzą do szkoły samodzielnie bez rodziców z zachowaniem porządku i dyscypliny 

zgodnie z obowiązującymi w szkole zasadami.    

 

 

§5 

Przerwy międzylekcyjne uczniowie spędzać będą na korytarzach lub na boiskach szkolnych                        

–  w sposób określony w szczegółowych zasadach, przedstawionych uczniom i nauczycielom zgodnie           

z regulaminem dyżurów nauczycielskich.  

 

§6 

Nauczyciele zobowiązani są do ciągłego prowadzenia edukacji zdrowotnej wśród uczniów, zwracania 

szczególnej uwagi na respektowanie zasad higieny, mycia rąk i innych działań minimalizujących 

zagrożenia  zdrowotne. 



§7 

Wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników zobowiązuję do przestrzegania wszelkich przepisów 

sanitarnych, obowiązujących w czasie zagrożenia epidemicznego. 

 

 

§8 

W szkole działać będzie stołówka szkolna oraz świetlica. Sposób ich funkcjonowania  określony 

zostanie przez dyrektora szkoły w oddzielnym dokumencie. 

 

§9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.09.2022 r. i podlega ogłoszeniu. 

 

 

-  Dyrektor Szkoły - 

 


