
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 4 Dyrektora Szkoły z dnia 25.02.2021 
 

Aneks nr 2 do Procedury bezpieczeństwa i organizacji zajęć w Publicznej 

Szkole Podstawowej i Publicznym Liceum Ogólnokształcącym 

im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie  

w związku z wystąpieniem COVID-19 
 

Podstawa prawna:  
 

Procedury opracowano na podstawie obowiązujących wytycznych MZ, GIS i Rozporządzenia 

Ministra Edukacji Narodowej z 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 
 

Cel procedury 

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania uczniów, nauczycieli  

i pracowników w szkole. 
 

Zakres procedury 

Niniejsza procedura obowiązująca od dnia 1 września 2020 roku i opisuje tryb postępowania, 

organizację pracy szkoły w związku z zagrożeniem pandemią Coronawirusa  COVID-19. 
 

Okres obowiązywania procedury 

Od 25.02.2021 r. do odwołania 
 

§ 1. 
W Procedury bezpieczeństwa i organizacji zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej  

i Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowie  

w związku z wystąpieniem COVID-19 wprowadza się następujące zmiany: 
 

1. W § 2. zmieniony zostaje pkt 4 w następującym brzmieniu: 
 

Na teren szkoły uczniowie wchodzą przez wyznaczone dla siebie wejście „strefa dla ucznia” 

i mogą wejść wyłącznie z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). 

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sal lekcyjnych. 
 

2. W § 6 zmieniony zostaje pkt 3 w następującym brzmieniu: 
 

3. W trakcie przerw opiekę nad uczniami będą sprawować nauczyciele zgodnie  

z harmonogramem dyżurów. Na I i II piętrze zostały wydzielone strefy klas gdzie 

uczniowie przebywają podczas przerw mając założoną maseczkę zakrywającą usta i nos.  
 

3. W § 6 zmieniony zostaje pkt 3a w następującym brzmieniu: 

 

3a. Podczas lekcji uczniowie podchodzący do nauczyciela lub do tablicy maja obowiązek 

zakrywania ust i nosa. Uczeń siedzący w ławce w bezpiecznej odległości może zdjąć 

maskę. 

§ 2. 

Aneks do Procedury wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Rzeszów 25 luty 2021 r. 

 

 

 


