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Z ARZ ĄD ZENIB NR 2/2 02 0 l 2021
DYRB,K'TORA sZKoŁY PoD STAwowEJ IM.KOMISJI EDUKACJI

NARODOWEJ W BRZOSTKU

z dnia 21.09.2020r

w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur bezpieczeństwa w rwiązku z
zapobieganiem, p rzeciwdziałaniem i zw alczaniem C OVID- 1 9

Napodstawie art.68 ust. 1pkt 6 ustawy zdnla 14 grudnia 2016r. -Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 9I0) oraz wytycznych Ministra Edukacji Narodowej, Głównego
Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 30 kwietnia 2020 r. wydanych związku z
decyzją o otwarciu przedszkoli, oddziałow przedszkolnych w szkołach podstawowych i
innych form wychowania przedszkolnego i fiycznych przeciwepidemicznych Głównego
Inspektora Sanitamego z dnia Ż lipca 2020 r. dla ptzedszkoli, oddziałów przedszkolnych w
szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt2 ustawy z dnia 14 marca
1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitamej (Dz. U. z 2019 t. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,
374 i 567) , aktualizacji przepisów w związku z publikacją w dniu 16 września 2020 r-
aktualizacjiw1tycznych MEN, MZ i GIS zarządza się, co następuje:

$ 1. 1.Wprowadza się do procedur bezpieczenstwa na terenie Szkoły Podstawowej im.
Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałanięm i
zulalczaniem COVID_19 w załącznlkach dotyczących procedur w Szkole Podstawowej i
oddziałach przedszkolnych zapisy ;

1. W porozumieniu z rodzicamil prawnymi opiekunami dyrektor szkoły wprowadza
dodatkowe środki ostrozności dotyczące funkcjonowania dzięci z chorobami
przewlekłymi. Uczniowie maja obowiązek zachowaó dystans podczas zajęó
lekcyjnych orv w świetlicy.

2. Szkoła organizuje osobne miejsce do siedzenia dla w/w uczniów w klasie lub
pomieszczeniu świetlicowym.

3. obowiązek za7<rywanta , przy pomocy odzieŻy lub jej części, maski , maseczki,
przyŁbicy albo kasku ochronnego , ust i nosa nie dotyczy osoby, która nie moze
zalływaÓ ust lub nosa Z powodu:

a) Całościowych zńurzeń rozwoju , zabutzen psychicznych , niepełnosprawności
intelektualnej w stopniu umiarkowanym , znacznym lub głębokim,

b) TrudnoŚci w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

$ 2. Procedury stanowtą załącznik do zarządzenia.

$ 3. Zaruądzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania.


