ZARZĄDZENIE NR 20/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Bobolicach z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie organizacji zakooczenia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej
im. H. Sienkiewicza w Bobolicach w czasie kwarantanny spowodowanej zagrożeniem stanem
epidemiologicznym na terenie RP.
Na podstawie
1. ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19
2. Ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz.U. 2019 r. poz.1239),
3. Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. 2019 r. poz. 59),
4. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019 r. poz. 1148),
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 r. poz. 69),
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.
2020 poz.780),
7. Wytycznych Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Głównego
Inspektoratu Sanitarnego z dnia 14 maja 2020r.
Zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzam do stosowania procedurę organizacji zakończenia roku szkolnego
2019/2020 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach, w czasie kwarantanny
spowodowanej zagrożeniem stanem epidemiologicznym na terenie RP.
§ 2. Organizację zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach określa załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem na 26 czerwca 2020 r.
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bobolicach
Dariusz Michalak

Załącznik do ZARZĄDZENIA NR 20/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Bobolicach z dnia 24 czerwca 2020 r.
w sprawie organizacji zakooczenia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Bobolicach w czasie
kwarantanny spowodowanej zagrożeniem stanem epidemiologicznym na terenie RP.

Organizacja zakooczenia roku szkolnego 2019/2020
Informuję, że zakooczenie roku szkolnego w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Bobolicach będzie przebiegało nieco inaczej ze względu na ogólną sytuację panującą w kraju.
I.






Uczniowie będą mieli możliwośd spotkad się ze swoimi wychowawcami 26 czerwca 2020 r.
i odbiorą świadectwa promocyjne i ukooczenia szkoły.
Rodzice nie wchodzą do szkoły.
Zespoły klasowe są podzielone na 2 grupy.
W pierwszej grupie są uczniowie dojeżdżający i częśd uczniów z Bobolic.
Autobusy dowożą uczniów Szkoły na godzinę 9.00 wg planu, który niebawem pojawi się na
stronie (czyli godzinę później niż plan dowozów obowiązujący przed pandemią – jest na
stronie). Uczniowie po spotkaniu czekają na odwóz, który planowany jest na ok. 9.45 we
wszystkich kierunkach. Uczniowie są pod opieką wychowawców do czasu odjazdu autobusu.
W drugiej grupie są uczniowie z Bobolic. Spotykają się z wychowawcą o godzinie 10.00.
Wychowawca przekaże informację uczniom, w której są grupie.



II.
 Dzieci z klas 1-3 spotykają się ze swoimi wychowawcami w „Czerwonej Szkole” przy ul.
Szkolnej 1, w swoich klasach.
 Uczniowie klas 4-8 przychodzą na ul. Głowackiego – wejście główne koło zegara.
 Cała klasa 8a ma spotkanie z wychowawcą i z dyrektorem w stołówce szkolnej godzina 9.00
(Głowackiego).
 Cała Klasa 8b ma spotkanie z wychowawcą i z dyrektorem w świetlicy szkolnej godz. 9.00
(Głowackiego).
 Uczniowie przychodzą do szkoły tylko przez główne wejście(dotyczy Szkolnej i Głowackiego).
 Wyjście z budynku przy Szkolnej będzie przez drzwi na boisko szkolne.
 Rodzice oczekują na dzieci na boisku szkolnym – uwaga na zachowanie odstępów 2
metrowych.
 Przed wejściem do budynków będzie mierzona temperatura uczniów.
 Nieodebrane świadectwa będą oczekiwały w sekretariacie przy Głowackiego 7d
po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu odbioru tel. 94 318 74 86.
III.
 W przypadku sprzyjających warunków pogodowych wychowawca może spotkad się z
uczniami i rodzicami na boisku w obrębie szkoły o godz. 9.00 informując wszystkich uczniów
o takiej decyzji.
 W takiej sytuacji rodzice uczniów będą mogli byd przy swoich dzieciach.
 W budynku obowiązują zasady określone w zarządzeniu Dyrektora Szkoły dotyczące
przestrzegania rygoru sanitarnego tj. noszenie maseczek, zachowanie odstępów 2 metrów
od siebie i dezynfekcja rąk przez dorosłych i starszych uczniów (4-8).
 Wyjątkowo 26 czerwca 2020 r. na boisku przy ul. Szkolnej w godzinach od 8.45 do 11.00 będą
mogli przebywad wyłącznie nauczyciele, rodzice lub opiekunowie z uczniami.
 Poza tymi godzinami 26 czerwca 2020 r. i w innych dniach do odwołania, boisko przy ulicy
Szkolnej nie jest dostępne dla osób z zewnątrz.

