
                                                          Zarządzenie Nr 4/2020  

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście                 

z dnia 11 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa w Oddziale 

przedszkolnym  w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  z dnia 

31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 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. poz. 

410), § 14 rozporządzenia 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. poz. 493), a 

także wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dn. 04 maja 2020 roku 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 dn. 14 marca 

1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz, U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

po uzyskaniu zgody organu prowadzącego   

zarządzam, co następuje:  

§ 1.  

1. Wprowadza się na czas prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście w 

okresie od dnia 12 maja 2020 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 procedury bezpieczeństwa. 

2. Załącznikami do zarządzenia są: 

- procedura bezpieczeństwa w Gminie Leżajsk, 

- Oświadczenie rodzica – załącznik nr 1, 

- instrukcje mycia, dezynfekcji rąk, zakładania i zdejmowania maseczki, nakładania i zdejmowania 

rękawic – załącznik nr 2, 

- wykaz numerów telefonów załącznik nr 3. 

§ 2.  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń oddziału 

przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Starym Mieście.  

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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