Zarządzenie nr 4/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie
z dnia 12 lutego 2021 r.
w sprawie funkcjonowania basenu szkolnego
w warunkach pandemii COVID-19
od dnia 13 lutego 2021 r.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910), § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe j 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. 1604), § 10 ust. 1, ust. 15 pkt 10, ust.17
rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz. U. z 2020 poz.
2316 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:
§ 1. Po dokonaniu przeglądu technicznego udostępniam basen od dnia 13 lutego 2021
roku do odwołania.
§ 2. Zajęcia na basenie będą realizowane z zachowaniem dotychczas
obowiązujących zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego:
1. Dla uczniów klas I-III – w ramach zajęć szkolnych ujętych w planie zajęć od dn.
15 lutego 2021 roku.
2. Dla uczniów klas II – VII w ramach zajęć profilowanych od dn. 15 lutego 2021
roku.
3. W ramach podpisanych ze szkołą umów wynajmu z podmiotami zewnętrznymi
pod warunkiem, że zajęcia będą realizowane bez udziału publiczności
i z zachowaniem obowiązujących zasad reżimu sanitarno-epidemiologicznego
od dn. 13 lutego 2021 roku.
§ 3. Realizację zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom szkoły.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 lutego 2021 roku.
§ 5. W związku z ogłoszeniem rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 11 lutego 2021 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń,
nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu pandemii (Dz.U.2020 poz.267) § 4
zarządzenia 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 traci
moc z dniem 13 lutego 2021 roku.

