
Zarządzenie nr 9/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu z dnia 
12stycznia 2021 r. zmieniajace zarządzenie nr 29/2019/2020 z dnia 07 sierpnia w sprawie w 
sprawie wprowadzenia procedur ochrony dzieci i pracowników placówki przed Covid-19 
 

Na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie 
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.) 

2.  § 2 rozporządzenia MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpiecznych  
i higienicznych warunków w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1166 ze zm.)  

zarządzam co następuje: 

§ 1. 

     W związku z powrotem od dnia 18 stycznia 2021r. do pracy stacjonarnej uczniów klas I-III, przy 
jednoczesnym zobligowaniu dyrektora do opracowania procedur bezpieczeństwa dzieci i 
pracowników w okresie jej funkcjonowania w zagrożeniu epidemicznym, a także zgodnie z 
wytycznymi przeciwepidemicznymi MEN, MZ i GłównegoInspektora Sanitarnego z dnia 11stycznia 
2021 r., w placówce obowiązywać będą procedury wprowadzone Zarządzeniem nr 29/2020/2021 z 
dnia 07 sierpnia 2020r.  

§ 2. 

1. Załącznik 1 do zarządzenia nr 29/2020/2021 ust.4 otrzymuje brzmienie:„Uczniowie, 
nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi mają obowiązek stosowania w 
przestrzeni wspólnej szkoły osłonę ust i nosa.” 

2. W załączniku nr 2 do zarządzenia nr 29/2020/2021 dodaje się ust. 21 w brzmieniu: 
„Obowiązuje ogólna zasada – każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole 
nie ma możliwości (lub ma ograniczoną do minimum) kontaktowania się z pozostałymi 
klasami.” oraz ust. 22 w brzmieniu „Obowiązuje indywidualny harmonogram dla danej 
klasy, uwzgledniający: 

 godziny przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, 
 korzystania z przerw (nie rzadziej niż co 45 min), 
 korzystania ze stołówki szkolnej.” 

 
§ 3. 

Od 18 stycznia do odwołania obowiązujeindywidualny harmonogram dla każdej z klas I-III, który 
stanowią załączniki 1-4 do zarządzenia. 

 
§ 4. 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18stycznia 2021r. 


