
ZARZĄDZENIE nr  28 / 2019/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej 

z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia WEWNĘTRZNYCH PROCEDUR 

BEZPIECZEŃSTWAW OKRESIE PANDEMII COVID-19 na terenie Zespołu Szkół    

im. Integracji Europejskiej w Nowym Mieście. 

 

Na podstawie: 
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

(Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.). 

2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.). 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.). 

5.  Rozporządzenie 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 z 2020r. poz. 493). 

6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 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). 

7. Wytyczne epidemiczne GIS i MEN z dnia 18 maja 2020 r. dla szkół podstawowych   w zakresie: 

edukacji wczesnoszkolnego, konsultacji i organizacji zajęć rewalidacyjnych;  

zarządzam, co następuje: 

§ 1 
W związku z decyzją MEN o uruchomieniu zajęć opiekuńczo-wychowawczych, konsultacji, zajęć 

specjalistycznych z dnia 18 maja 2020 r. w celu zapewnienia właściwych warunków 

bezpieczeństwa w placówce Dyrektor Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej w Nowym 

Mieście wprowadza w życie WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W 

OKRESIE PANDEMII COVID-19 na terenie Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej  

w Nowym Mieście. 

§ 2 

W celu usprawnienia uruchomienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, konsultacji i organizacji zajęć 

specjalistycznych z wytycznymi MEN wprowadza się wzór oświadczenia dla rodziców dzieci 

ubiegających się o przyjęcie dziecka do placówki. 

§ 3 

1.Z zarządzeniem zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy Zespołu Szkół im. Integracji 

Europejskiej w Nowym Mieście. 

2.Zarządzenie udostępnia się wszystkim rodzicom, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do 

placówki w funkcjonującym stanie epidemicznym. 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się  wicedyrektorom Zespołu Szkół im. Integracji Europejskiej                    

w Nowym Mieście. 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.                            Edyta Ewa Jakubowska 

                                                                                                                  Dyrektor Zespołu Szkół 


