
Zarządzenie nr 6/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

z dnia 28 października 2021r.

w sprawie nakazu zakładania maseczek prze uczniów na terenie szkoły
Podstawa prawna:

 Ustawa z 5 grudnia 2008r o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. z 2019r
poz.1239 z późn.  zm.),

  Ustawa z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz.U. Z 2019r. poz. 59 zpóźn. zm.), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.), 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie

czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty    w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz.U. z 2020 r. poz.493), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19( Dz.U. 2020 poz. 781), 

 Wytyczne MEiN, MZ, GIS, dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2021 r. 
 Zasady organizacji zajęć  w szkole w SP 7    w roku szkolnym 2021/2022.

zarządza , co następuje,

§ 1.
W związku z zwiększającą się  liczbą zachorowań na koronawirusa oraz grypę zobowiązuję 
wszystkich uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły do noszenia maseczek w 
budynku szkolnym.
1. Noszenie maseczek jest obowiązkowe dla wszystkich przebywających w częściach „wspólnych”:

korytarzach,  holach,  schodach,  podczas  przemieszczania  się  po  szkole.  Nie  ma  obowiązku
przebywania w maseczkach podczas lekcji .

2. Noszenie maseczek jest obowiązkowe w świetlicy szkolnej, gdy nie ma możliwości zachowania
dystansu. 

3.  Rodzice  mają  obowiązek  zaopatrzyć  dziecko  w  maseczki  do  zastosowania  w  przestrzeni
publicznej oraz przestrzeni wspólnej szkoły.

§ 2.
Noszenie maseczek nie obowiązuje w sali lekcyjnej po zajęciu miejsca przez ucznia oraz na 
sali gimnastycznej

§ 3.
Przypominam  o częstym myciu, dezynfekowaniu rąk oraz zachowywaniu dystansu 
społecznego 

§ 4.
Zobowiązuję wszystkich wychowawców do zapoznania uczniów i rodziców  z tym 
zarządzeniem oraz  przestrzegania  stosowania.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.10.2021r.

Katarzyna Socha-Dąbrowska

Dyrektor Szkoły 


