
                                             ZARZĄDZENIE NR  1 /2020/2021 

DYREKTORA  

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ładach 

z dnia 28  sierpnia  2020 r. 

 

w sprawie wprowadzenia  

PROCEDUR  ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA  

Bajkowego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej    Im. Ks. J. Poniatowskiego                 

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ładach   od 1 września  2020  

w czasie zagrożenia epidemiologicznego”   

 

Na podstawie: 

1. Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 

2020 r. 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 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337),  

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 

1389),  

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

szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.), 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. 2020 poz. 1166 

ze zm. 

 

zarządzam, co następuje:  

  

§ 1. 

1. Wprowadzam do stosowania w Bajkowym Przedszkolu w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym w Ładach  „PROCEDURY  ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA 

Bajkowego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej    Im. Ks. J. Poniatowskiego                   

w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ładach   od 1 września  2020,  w czasie 

zagrożenia epidemiologicznego”  czasie zagrożenia epidemiologicznego”  

2. Wszelkie ustalenia i  regulaminy stanowią załączniki do w/w procedur. 

 

 

 



§ 2. 

Do stosowania zasad, o których mowa w § 1., zobowiązani są wszyscy nauczyciele                           

i  pracownicy zatrudnieni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ładach ,  niezależnie                     

od formy zatrudnienia, rodzice  i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola 

szkoły oraz osoby trzecie przebywające na terenie obiektu.  

  

§ 3. 

1. „PROCEDURY  ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA Bajkowego Przedszkola oraz 

Szkoły Podstawowej    Im. Ks. J. Poniatowskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym                      

w Ładach   od 1 września  2020,  w czasie zagrożenia epidemiologicznego”  podlegają 

ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola i  Szkoły Podstawowej Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Ładach, zostają udostępnione do wglądu w sekretariacie placówki, zostają 

umieszczone na tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym oraz zostają przekazane wszystkim 

rodzicom i opiekunom prawnym dzieci przez dziennik elektroniczny.  

 

2. Oświadczenie o zapoznaniu się z zasadami wymienionymi w ust. 1 oraz zobowiązanie                  

do ich stosowania, każdy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem. Oświadczenia 

przechowuje pracownik ds. osobowych.   Odpowiedzialni w tym zakresie  za pracowników 

administracji i obsługi odpowiednio, p. M. Tkacz w Bajkowym Przedszkolu oraz                                       

p. D.  Zarzycki w Szkole Podstawowej. 

  

§ 4. 

Procedury  stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim nauczycielom, pracownikom Zespołu 

Szkolno - Przedszkolnego w Ładach  oraz rodzicom i opiekunom prawnym dzieci 

uczęszczających do Bajkowego Przedszkola oraz Szkoły Podstawowej    Im. Ks. J. 

Poniatowskiego w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Ładach.    

2. Tracą dotychczasowe procedury  dotyczące kształcenia, wychowania i opieki  w czasie 

zagrożenia epidemiologicznego. 

  

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

 

Irena Uszyńska  

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego                                                                                               

w Ładach 

 


