
Zarządzenie Nr 69/ 2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 234  

im. Juliana Tuwima w Warszawie  

 z dnia 27.05. 2021 r. w sprawie organizacji pracy szkoły, procedur bezpieczeństwa  

na terenie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem Covid-19  

Działając na podstawie:  

1/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 poz. 824 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

2/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz.990) oraz art.30b ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe( Dz. U. z 2020 r poz.910) 

3/ Wytycznych  MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych,  zarządza się co następuje: 

 

 W okresie od 31 maja 2021 r.                                                                     

 

                                                                      § 1.     

a/ obowiązuje kontynuacja  pracy w systemie nauki stacjonarnej oraz opieka w świetlicy według 
planu dla klas I-III; 

b/ obowiązuje kontynuacja  pracy stacjonarnej w oddziałach przedszkolnych według planu  
 

c/ wprowadza się pracę stacjonarną w klasach IV-VIII według planu   

 

d/obowiązuje kontynuacja  szkolenia sportowego na terenie szkoły w klasach sportowych, zajęć 
pływania w klasach sportowych i nauki pływania w klasach II oraz zajęć innowacji „Umiem 
pływać” na terenie pływalni Foka 

 

e/ pozostałe zasady funkcjonowania szkoły pozostają bez zmian 

                                                                            § 2.  

 

W trosce o zapewnienie bezpiecznych oraz higienicznych warunków uczniom uczęszczającym do 

szkoły oraz pracownikom i osobom odwiedzającym, a także zminimalizowanie ryzyka 

rozprzestrzeniania się wirusa Covid -19 obowiązują w dalszym ciągu Procedury funkcjonowania 

oddziałów przedszkolnych i szkoły w okresie epidemii w Szkole Podstawowej nr 234 im. Juliana 

Tuwima w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem Covid-19 zgodnie z Zarządzeniem 

dyrektora nr 49/2020 i 50/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.  

                                                                          



                                                                       § 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 31 maja 2021 r.  

                                                                

                                                                                                                                Dyrektor szkoły 

                                                                                                                                  Hanna Krupa 


