
 

 

Szczerców, dn. 20.05.2020r. 

 

 

Zarządzenie nr 37/2019/2020 

 

Dyrektora Szkoły im. ks. Józefa Baranowicza w Szczercowie w sprawie wprowadzania 

zasad organizacji pracy oddziałów przedszkolnych, zajęć opiekuńczo–wychowawczych 

z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III oraz konsultacji przedmiotowych. 

 

Na podstawie:  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19 (Dz. U. 2020r. poz. 493 ze zm.), 

 rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. 

poz.410 ze zm.), 

 art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. 

poz. 59 ze zm.), 

 oraz wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020r. dla 

przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego 

oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 ze zm.) oraz wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 maja 

2020r. dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna. 

zarządzam, co następuje: 

§1 

 

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 

zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Baranowicza 

w Szczercowie w prowadza się procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku 

z organizacją pracy w oddziałach przedszkolnych, zajęć opiekuńczo –wychowawczych 

z elementami zajęć dydaktycznych oraz w związku z organizacją  konsultacji 

przedmiotowych w szkole oraz zasad i organizacji stosowania reżimu sanitarnego wprowadza 

się: 

 PROCEDURĘ ORGANIZACJI OPIEKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM KS. JÓZEFA 

BARANOWICZA W SZCZERCOWIE W CZASIE PANDEMII COVID-19, stanowiącą 

załącznik nr 1 do zarządzenia 

 SZCZEGÓŁOWĄ PROCEDURA DOTYCZĄCA ZASAD POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU 

PODEJRZENIA U DZIECKA OBJAWÓW COVID-19 OBOWIĄZUJĄCA  W SZKOLE 

PODSTAWOWEJ IM KS. JÓZEFA BARANOWICZA W SZCZERCOWIE, stanowiącą 

załącznik nr 2 do zarządzenia 

 PROCEDURĘ KONSULTACJI W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JÓZEFA 

BARANOWICZA W SZCZERCOWIE, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia 

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25.05.2020r. 


