Zarządzenie nr 21/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie
z dnia 22 maja 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zmian w organizacji pracy szkoły
w warunkach pandemii COVID-19 w związku z egzaminami ósmoklasistów
w okresie od 24 do 27 maja 2021 r.
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 910 z późn. zm.) i w związku z Wytycznymi Centralnej Komisji
Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji i Nauki i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia
19 kwietnia 2021 r. dotyczącymi organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r. oraz
pisma Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 20 kwietnia 2021 r.
zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. W dniach od 24 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r. wprowadza się ograniczenia w dostępie
do budynku i terenu szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom klas ósmych
przystępujących do egzaminów i przebiegu egzaminów bez zakłóceń.
2. W dniach od 25 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r. szkoła nie prowadzi działalności
dydaktycznej i wychowawczej dla uczniów szkoły oraz żywienia w stołówce szkolnej dla
uczniów i pracowników szkoły.
§ 2. W dniu 24 maja 2021 r. wstęp do szkoły mają:
– pracownicy szkoły,
– uczniowie szkoły,
– wychowankowie oddziału przedszkolnego szkoły, którym pomocy przy czynnościach
samoobsługowych w szatni udzielą dodatkowo wyznaczeni pracownicy szkoły,
– pracownicy odpowiednich służb, jeśli wystąpi taka konieczność.
§ 3. W dniach od 25 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r. wstęp do szkoły mają:
1. pracownicy szkoły,
uczniowie klasy VIII szkoły,
wychowankowie oddziału przedszkolnego szkoły,
osoby związane z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty,
pracownicy odpowiednich służb, jeśli wystąpi taka konieczność.
2. Inne osoby, niż wymienione w § 2 oraz § 3 ust. 1, mogą uzyskać prawo wstępu do
budynku szkoły wyłącznie w sprawach niecierpiących zwłoki i jednocześnie po uprzednim
telefonicznym (tel. 81 744 61 10) lub e-mailowym (poczta@sp30.lublin.eu) umówieniu
terminu wizyty w sekretariacie szkoły.
3. Uczniowie klasy ósmych, bezpośrednio po egzaminie, niezwłocznie opuszczają
budynek szkoły.
§ 4. 1. Osoby wchodzące do budynku szkoły stosują maseczki i przy wejściu dezynfekują ręce.
2. Maseczkę mogą zdjąć:
– uczniowie na polecenie lub za zgodą pracownika szkoły,
– pracownicy w pomieszczeniach, w których wykonują pracę.

§ 5. 1. Osoby inne, o których mowa w § 3 ust. 2, które uzyskały prawo wstępu do budynku
szkoły, przy wejściu podają pracownikowi szkoły:
– swoje imię i nazwisko,
– imię i nazwisko albo stanowisko pracownika szkoły, z którym są umówione na spotkanie oraz
– cel wizyty w szkole.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, przy wejściu do budynku szkoły, oczekują na przyjście
pracownika szkoły, z którym są umówione na spotkanie.
3. Osoby związane z przeprowadzeniem egzaminu ósmoklasisty i jednocześnie niebędące
pracownikami szkoły są kierowane do pokoju nauczycielskiego, gdzie oczekują na członka
Komisji Egzaminacyjnej.
§ 6. W dniu 24 maja 2021 r.
1. Komisja Egzaminacyjna przygotowuje pomieszczenia, w których odbędzie się egzamin
ósmoklasisty, a po zakończeniu przygotowań zamyka sale na klucz i nadzoruje
plombowanie sal przez wyznaczonych pracowników obsługi.
2. Pracownicy obsługi wyznaczeni przez kierownika gospodarczego i pod jego nadzorem
plombują wszystkie okna i drzwi znajdujące się na parterze wszystkich budynków
szkoły.
§ 7. 1. W dniach od 25 maja 2021 r. do 27 maja 2021 r. członkowie Komisji Egzaminacyjnej
lub Zespołu Nadzorującego, o godzinie 8:00, otwierają sale.
2. W przypadku stwierdzenia naruszenia plomb członkowie Komisji Egzaminacyjnej lub
Zespołu Nadzorującego niezwłocznie powiadamiają o tym fakcie Przewodniczącego Komisji
Egzaminacyjnej i /lub Dyrektora Szkoły oraz sprawdzają stan pomieszczenia.
3. W dniach 25 i 26 maja 2021 r. po zakończeniu egzaminu sale wyznaczone do
przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty są wietrzone, sprzątane, dezynfekowane i zamykane
na klucz.
§ 8. W salach wyznaczonych do przeprowadzenia egzaminu, w toaletach oraz przy wejściu do
budynku szkoły umieszcza się pojemniki z płynem dezynfekcyjnym oraz informacje
przewidziane w Wytycznych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji
i Nauki i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19 kwietnia 2021 r. dotyczących
organizowania i przeprowadzania egzaminów w 2021 r.
§ 9. Realizację zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej oraz
kierownikowi gospodarczemu.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 24 maja 2021 r.
§ 11. Zarządzenie nr 20/2021 dyrektora szkoły w sprawie zmian w organizacji pracy szkoły
w warunkach pandemii COVID-19 w związku z egzaminami ósmoklasistów w okresie
od 24 do 27 maja 2021 r. traci moc z dniem 24 maja 2021 r.

