
Skrzyszów, 2020-05-22 

Zarządzenie Nr  5/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Skrzyszowie 
z dnia 22 maja 2020 r.  

w sprawie wprowadzenia procedury bezpieczeństwa na terenie szkoły w okresie pandemii 

koronawirusa SARS-CoV-2 

 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1.Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.) 

2.Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) 

3.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.) 

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.) 

5.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 2020r. poz. 493) 

6.Rozporządzenia MEN 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-19art. 8a ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 

2020 r. poz. 322, 374 567) 

7.Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów 

przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z dnia 30 kwietnia 2020r 

zarządzam, co następuje: 

§1. 

Niniejszym wprowadzam: 

1. Procedurę bezpieczeństwa obowiązującą w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w 

Skrzyszowie  wraz z procedurami szczegółowymi stanowiącą załącznik nr 1. Zarządzenie jest 

dostępne na stronie internetowej szkoły oraz w kancelarii dyrektora szkoły. 

2. Informacja oraz oświadczenie rodziców stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia; 

3. Deklarację rodziców stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia; 

 

§2. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor szkoły 

Robert Wadycki 


