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Zarządzenie Nr 10/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Łokietka w Lubaszczu 
z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

 
W sprawie organizacji inauguracji roku szkolnego 2020/2021 w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo 
oświatowe (Dz.U. z 2020 r., poz. 910), wytycznych z dnia 5.08.2020 r. Ministra Edukacji 
Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych 
szkół i placówek od 1 września 2020 r., wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
W dniu 1 września 2020 roku procedura rozpoczęcia roku szkolnego odbędzie się według 
następujących zasad: 

1. Krótkie spotkanie na placu apelowym klas pierwszych oraz drugiej uczniów przeniesionych 
z ZSP w Samostrzelu. 

2. Spotkania z wychowawcami w sala lekcyjnych. 
3. Klasy drugie oraz trzecie tylko spotkania w salach lekcyjnych 
4. Należy unikać zbędnego gromadzenia się na terenie szkoły (dotyczy to zarówno budynku 

szkoły jak i jego obejścia).  
5. Do szkoły uczniowie wchodzą wejściem głównym, a wychodzą od strony parkingu przy 

blokach.  
6. Na terenie szkoły obowiązkowe jest zakrywanie maseczką lub przyłbicą ust i nosa. 

Obowiązek ten nie dotyczy sal lekcyjnych.  
7. Wchodząc do szkoły należy zdezynfekować dłonie.  
8. Każdy uczeń powinien posiadać własny długopis. 

 
§ 2. 

Inauguracja roku szkolnego odbędzie się według poniższego harmonogramu. 
1. godz. 8.00 – plac apelowy (zachowując bezpieczną odległość) - klasy pierwsze: 1a, 1b, 1c 

oraz klasa 2e (uczniowie z ZSP w Samostrzelu) – przywitanie nowych uczniów oraz 
przedstawienie grona pedagogicznego, następnie spotkanie z wychowawcami w salach 
lekcyjnych (omówienie procedur funkcjonowania szkół w czasie pandemii, plan lekcji itp.) 
W przypadku niekorzystnych warunków pogodowych tylko spotkanie z wychowawcami. 

1a - sala nr 3 (parter) 
1b - sala nr 16 (piętro) 
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1c - sala nr 18 (piętro) 
2e - sala nr 17 (piętro) 
 
2. godz.10.00 – klasy drugie: 2a, 2b, 2c i 2d oraz klasy trzecie: 3a i 3b, spotkanie w salach 

lekcyjnych z wychowawcami klas. 
2a - sala nr 8 (parter) 
2b - sala nr 16 (piętro) 
2c - sala nr 2 (parter) 
2d - sala nr 4 (parter) 
3a - sala nr 19 (piętro) 
3b - sala nr 17 (piętro) 

§ 3. 

1. Pomieszczenia, w których odbywać się  będą spotkania z wychowawcami podlegały 
systematycznej dezynfekcji i wietrzeniu. 

2. Przed wejściem do szkoły pracownik szkoły będzie prowadził obowiązkową dezynfekcję 
dłoni.  

3. Uczniowie oczekujący na wejście do szkoły nie gromadzą się w grupach i zachowują 
bezpieczną odległość. 

4. Uczniowie wchodzą i wychodzą ze szkoły pojedynczo.  
 

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Zespołu Szkół im. Władysława 

Łokietka w Lubaszczu. 

§ 5. 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół im. Władysława 
Łokietka w Lubaszczu i w dzienniku elektronicznym. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.08.2020 r. 

 

    


