
Zarządzenie nr 11/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 

z dnia 17 października 2020 r. 

w sprawie bezpieczeństwa oraz organizacji zajęć na basenie w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii  

w Szkole Podstawowej nr 30 w Lublinie 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 oraz art.37 ust. 1-2 ustawy – Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910.), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1166.), 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1829.) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom przed zakażeniem się 

Covid-19 wprowadzam zakaz wstępu na teren szkoły rodziców i opiekunów naszych 

uczniów do odwołania. 

 

§ 2. 1. Kontakty rodziców i opiekunów z nauczycielami będą realizowane przez 

dziennik elektroniczny, platformę Microsoft 365. 

2. Kontakty z pracownikami administracyjnymi będą realizowane wyłącznie 

telefonicznie. 

3. Kontakty rodziców i opiekunów z wicedyrektorami szkoły będą realizowane 

przez dziennik elektroniczny lub w wyjątkowych przypadkach za zgodą 

wicedyrektorów i jednocześnie po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym 

uzgodnieniu wizyty w szkole, która podlega ewidencji. 

4. Kontakt z dyrektorem szkoły będzie realizowany wyłącznie za pośrednictwem 

sekretariatu szkoły – telefonicznie (81 744 61 10), e-mailowo (poczta@sp30.lublin.eu). 

Za zgodą dyrektora szkoły oraz po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym 

uzgodnieniu i jednocześnie w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wizytę 

rodzica/opiekuna w szkole w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00, z zachowaniem 

zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego. Osobista wizyta rodzica/opiekuna 

w szkole podlega ewidencji. 

§ 3. Wizyta osób trzecich w szkole, wynikająca z podpisanych umów i porozumień, 

jest możliwa wyłącznie za zgodą dyrektora szkoły i jednocześnie z zachowaniem zasad 

reżimu sanitarno-epidemiologicznego. 

§ 4. Zajęcia na basenie będą realizowane do odwołania: 

1. Dla uczniów – w ramach zajęć w szkole ujętych w planie zajęć. 

2. W ramach podpisanych ze szkołą umów wynajmu z podmiotami zewnętrznymi 

pod warunkiem, że zajęcia będą realizowane dla osób uprawiających sport 

w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń 
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sportowych bez udziału publiczności i zachowaniem zasad reżimu sanitarno-

epidemiologicznego. 

 

§ 3. Realizację zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom szkoły. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 roku. 

 

 

     
 


