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ZARZĄDZENIEnr 22/2020

Dyrektora ZCSpOłu SZkół nr 2 W Pułtusku
z dnia 24 sierpnia 2020 r.
w sprawie wprowadzenia: „Regulaminu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, uczniom,
personelowi szkoły, rodzicom dzieci, opiekunom i osobom trzecim podczas pobytu
organizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji funkcjonującego
w Polsce stanu epidemicznego związanego z Covid-19 w roku szkolnym 2020/2021
— wariant „A” dla strefy zagrożenia
zielonej”

i

Na podstawie:
1. art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. — Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1148, z
późn. z zm.);
2. rozporządzenia Ministra Edukacji z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego
tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej iSportu w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1166;
3. art. 28 stawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.);
4. 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-l9 (Dz. U. Z 2020 r. poz. 410, z późn. zm.);
5. art. 6 i art. 9 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (UE) 2016/679 zdnia
27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osób fizycznych wzwiązku _z'przetwarzaniem
danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119);
6. wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla
przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat;
7. wytyczne epidemiczne MEN, MZ i GIS z dnia 05 sierpnia 2020 r. dla publicznych
i niepublicznych szkół i placówek obowiązujące od 1 września 2020
r.; zarządzam, co

następuje:
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W związku z decyzją MEN o uruchomieniu działalności Szkoły w roku szkolnym 2020/2021
oraz w związku z:
1) wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek
od 1 września 2020 r." z dnia 5 sierpnia 2020 r.;
2) wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca
2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych
formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3
lat, w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa w placówce,
Dyrektor Zespołu wprowadza w życie „Regulamin zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom,
uczniom, personelowi szkoły, rodzicom dzieci, opiekunom i osobom trzecim podczas pobytu i
organizacji zajęć dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczych w sytuacji funkcjonującego w
Polsce stanu epidemicznego związanego Covid—19 w roku szkolnym 2020/2021 — wariant „A”
dla strefy zagrożenia zielonej”, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
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W celu usprawnienia uruchomienia działalności szkoły od 1 września 2020 r. przy
funkcjonującym reżimie sanitarnym wprowadza się wzór oświadczenia dla rodziców dzieci
ubiegających się o przyjęcie dziecka do placówki, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego
zarządzenia.
53
1. Z zarządzeniem zobowiązani są zapoznać się wszyscy pracownicy Szkoły.
2. Zarządzenie udostępnia się wszystkim rodzicom, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do
placówki w funkcjonującym stanie epidemicznym w roku szkolnym 2020/2021.
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Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły, Wiccdyrektorom Szkoły,
Sekretarzowi Szkoły i Głównemu Specjaliście Ds. BHP.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.

