
ZARZĄDZENIE NR 10/2020/2021  
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA JEZUSA W STAREJ WSI  

z dnia 28 sierpnia 2020r 

 w sprawie wydzielania stref, w których w czasie przerw mogą przebywać jedynie uczniowie 

przypisanego do danej strefy oddziału 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 

z 2020 r. poz. 910), w zw. art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 

Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

Wydziela się strefy dla poszczególnych oddziałów, zgodnie z załącznikiem do niniejszego 

zarządzenia, w których powinni przebywać uczniowie w czasie przerw w zajęciach.  

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 września 2020 r.  

 

 

 

 

…………….………................. 

(podpis dyrektora) 

 



Załącznik 

 

Strefy obowiązujące w Szkole Podstawowej w Starej Wsi od 1 września 2020 

 

 

1) Strefa 1, obejmuje obszar: wejście główne do szkoły, korytarz, pokój nauczycielski, sala 

gimnastyczna, stołówka/świetlica, 

2) Strefa 2, obejmująca przestrzeń: sale 5, 6, 7, 8, 9, 10 i korytarz wraz z sanitariatami, (poziom 

I), oraz sala gimnastyczna zielona, gabinet pedagoga, 

3) Strefa 3, obejmująca przestrzeń: sale 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, korytarz wraz sanitariatami, 

(poziom II),  gabinet higienistki, 

4) Strefa 4, obejmuje pomieszczenia: szatnie, sala 1, 3, 4, korytarz z sanitariatami, (poziom 0). 

5) Przestrzeń wspólna obejmuje: korytarz przy szatni, korytarz na poziomie I przy wejściu do 

szkoły do wejść na klatki schodowe, pokój nauczycielski, sekretariat, bibliotekę szkolną, 

gabinet dyrektora/wicedyrektora. W przestrzeni wspólnej na korytarzach i w szatni zaleca 

się noszenie maseczek. 

W tej strefie mogą przebywać: 

a) Rodzice  

- oczekujący na dziecko (w strefie dla rodziców - przy wejściu głównym),  

- osoby załatwiające sprawy szkolne (sekretariat i korytarz przyległy, gabinet 

pedagoga i higienistki szkolnej) na zasadach powszechnie obowiązującego reżimu 

sanitarnego na danym obszarze kraju. 

b) Uczniowie odbywający zajęcia i przemieszczający się zgodnie z planem lekcji na 

zasadach ujętych w wytycznych MEN GIS i MZ organizacji zajęć w szkole. 


