
ZARZĄDZENIE NR B.0050.092.2020
BURMISTRZA MIASTA BIERUNIA

z dnia 21 maja 2020 r.

w sprawie wznowienia pracy szkół w okresie stanu epidemii

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 1148 z późn. zm.), § 4d rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r., poz. 410 z późn. zm.)BURMISTRZ MIASTA 
BIERUNIA
postanawia:

§ 1.1. Zobowiązać Dyrektorów szkół do:

a) wznowienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych 
z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz zajęć rewalidacyjnych,

b) zorganizowania konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla uczniów klas VIII,

c) zorganizowania konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne dla wszystkich uczniów 
szkół podstawowych.

2. Zajęcia będą  miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców uczniów.

3. W zależności od  sytuacji w szkole Dyrektor decyduje czy kształcenie odbywa się w formie stacjonarnej, czy 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.1. W grupie na zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz konsultacjach może przebywać do 12 uczniów. 
W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów - nie więcej niż 
o 2.

2. Rodzice/opiekunowie składają pisemne oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na udział uczniów w zajęciach, 
pomiar temperatury ciała ucznia oraz akceptują zasady i procedury obowiązujące w szkole w okresie stanu 
epidemii. Oświadczenie zawarte jest w załączniku do zarządzenia.

§ 3.1. Dyrektorów szkół zobowiązuje się do opracowania:

1) Procedury przyprowadzania i odbioru uczniów;

2) Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;

3) Procedury przebywania uczniów na świeżym powietrzu;

4) Procedury bezpieczeństwa w szkole;

5) Procedury szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami;

6) Procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania uczniów w szkole, w tym w salach, bibliotece 
szkolnej i szatni;

7) Harmonogramów konsultacji indywidualnych i grupowych oraz upowszechniania ich wśród nauczycieli, 
uczniów i rodziców.

2. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedur, o których mowa w ust. 1 odpowiada Dyrektor szkoły.

3. O wszystkich procedurach  należy  powiadomić  rodziców/opiekunów prawnych i umieścić je na stronie 
internetowej szkoły.

§ 4.Dyrektorów  szkół, w zakresie organizacji opieki nad uczniami, zobowiązuje się do stosowania bieżących 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, ministra właściwego do spraw zdrowia oraz ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania, udostępnionych na stronie urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania.
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§ 5.Dyrektorów szkół zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Burmistrza Miasta Bierunia o każdym 
przypadku podejrzenia zachorowania oraz zachorowania na COVID-19 ucznia pozostającego pod opieką szkoły 
lub pracownika szkoły. Informacje należy przekazywać bezpośrednio na numer: tel. 32 708 09 12.
§ 6.Wykonanie zarządzenia  powierza się Dyrektorom szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 
Bieruń.
§ 7.Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Bieruńskiego Centrum Usług, Naczelnikowi 
Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego, Skarbnikowi Miasta oraz Sekretarzowi Miasta.
§ 8.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania za wyjątkiem § 1 ust. 1, który:

a) w zakresie pkt a) oraz b) wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.

b) w zakresie pkt c) wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r.
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Załącznik do zarządzenia Nr B.0050.092.2020

Burmistrza Miasta Bierunia

z dnia 21 maja 2020 r.

Zgłoszenie dziecka

do uczestniczenia w zajęciach rewalidacyjnych/opiekuńczo-wychowawczych/konsultacjach, 
prowadzonych przez nauczycieli na terenie Szkoły Podstawowej nr …………….w Bieruniu, 

w czasie wznowienia funkcjonowania szkoły w okresie epidemii Covid – 19

Ja, ......................... , będący rodzicem/opiekunem prawnym ........................................................................,

     (imię i nazwisko)                                                                      (imię i nazwisko dziecka)   

który w roku szkolnym 2019/2020 jest uczniem klasy .................. deklaruję gotowość udziału mojego dziecka 
w zajęciach rewalidacyjnych/opiekuńczo-wychowawczych/konsultacjach* prowadzonych na terenie Szkoły 
Podstawowej …………………. w Bieruniu.

Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia, zgodnie z przedstawionym harmonogramem, od dnia
25 maja 2020 r.

Wyrażam zgodę na:

Øpomiar temperatury ciała dziecka;

Øudział mojego dziecka w zajęciach rewalidacyjnych/opiekuńczo - wychowawczych/ konsultacjach 
prowadzonych na terenie szkoły.

Przyjmuję do wiadomości i akceptuję: 

1) objęcie mnie zakazem wstępu na teren szkoły;

2) obowiązek przyprowadzania/kierowania do szkoły jedynie dziecka zdrowego – bez objawów 
chorobowych, przy czym dzieci z objawami alergicznymi (kaszel, katar) zostaną przyjęte pod warunkiem 
przedłożenia zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka,

3) konieczność pilnego odebrania dziecka ze szkoły w przypadku pojawienia się u niego niepokojących 
objawów choroby;

4) konieczność zaopatrzenia dziecka, w indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły;

5) konieczność wyjaśnienia dziecku, żeby nie zabierało do szkoły niepotrzebnych przedmiotów czy 
zabawek;

6) konieczność regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny (unikania dotykania 
oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie, odpowiedni sposób 
zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania);

7) przetwarzanie przez Dyrektora szkoły danych osobowych szczególnej kategorii dotyczących mojego 
dziecka/podopiecznego (m. in. danych o temperaturze ciała, o alergiach pokarmowych i innych alergiach, 
chorobach, dysfunkcjach), których przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której 
dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, a osoba której dane dotyczą jest fizycznie lub prawnie niezdolna do 
wyrażenia zgody, zgodnie z wymogami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (RODO). Ponadto oświadczam, iż zostałem/am poinformowany/a o możliwości wycofania 
udzielonej zgody w każdym momencie oraz o tym, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Oświadczam, że: 

1) moje dziecko jest zdrowe i nie wykazuje jakichkolwiek objawów sugerujących chorobę zakaźną;

2) w domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych;

3) celem zapewnienia szybkiej komunikacji ze szkoła podaję poniższe dane kontaktowe:

Id: 592E543B-E305-4E5B-996C-2C7B38BD19D4. Podpisany Strona 1



…………………………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………............................................;

4) jestem świadoma/y czynników ryzyka w związku z COVID-19, w szczególności związanych
z przebywaniem na jednej powierzchni łącznie zwiększonej liczby osób, w jednym czasie i miejscu;

5) zapoznałam/em się z obowiązującymi procedurami funkcjonowania w szkole w okresie stanu epidemii;

6) podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym i wiadome mi jest, że fałszowanie dokumentów, 
poświadczenie nieprawdy, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy i użycie dokumentu poświadczającego 
nieprawdę podlega odpowiedzialności karnej.

...................................................................................

data i czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego
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