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DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO _ PRZEDSZKOLNEGO
z dnia 28.05.2020 r"

w sprawie zatwierdzenia procedur bezpieczeństwa w Zespole SzkoIno - Przedszkolnym

w Dobieszowicach w związku z koniecznością stosowania podwyższonego reżimu sanitarnego,

związanego ze stanern epidem|cznym w kraju

Na podstawie:

1. Ustawy z dnia 5 grudnia 2O08r, o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaŹnych u

ludzi (Dz.U. z2Ot9r. poz. !239 ze zm.\

2. Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej lnspekcji Sanitarnej (Dz.U. żal9r. poz.59 oraz

202Or. poz. 322, 37 4, 57 6)

3. Ustawy zdnia'J,4grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. zżOI9r.poz.1148)

4, Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej iSportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z20O3r. Nr 6 poz.69 ze zm.)

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2O2Or. w sprawie szczególnych

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oŚwiatY w

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV|D - 19 (Dz. U 2019r

.poz.493)

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej zdniaż9 kwietnia żO20r. zmieniające

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sYstemu

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVlD-19

7. Ustawa z dnia L4 marca 1985r. o państwowej lnspekcji Sanitarnej 9Dz.U. zŻOL9 r. Poz.59 ze

zm.) orazWytyczne GIS,MZ,MEN d|a szkół podstawowych z dnia 15 maja 2O2Or.

§r,

od dnia 28 maja 2o2or.wprowadzam Procedurę bezpieczeństwa w Zespole Szkolno - Przedszkolnym

w Dobieszowicach w związku z koniecznością stosowania podwyŻszonego reŻimu sanitarnego,

związanego ze stanem epidemii w kraju, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§z,

Zasady bezpieczeństwa zamieszczone w Procedurze dotyczą wszystkich pracowników szkołY,

rodziców dzieci i uczniów uczęszczających do placówki.

§3.

Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
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