
Zarządzenie nr 8/ 2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik

w Czeladzi z dnia 31.08.2021 r.

w sprawie: Wprowadzenia procedur bezpieczeństwa obowiązujących od 1 września 2021 r.      w
okresie pandemii covid-19  na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisławy Łakomik    w

Czeladzi                 
I. PODSTAWA PRAWNA:

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 MEN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych  - tryb pełny 
stacjonarny.

8.  Rozporządzenie 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. poz.1389 

9.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach. Dz.U.poz.1386

10.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19. Dz.U. poz.1394

11. Wytyczne Men, MZ i GIS dla klas I – III szkół podstawowych

12. Rozporządzenie MEN z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.



Zarządzam co następuje:

§ 1

Od 1 września 2021 r. wprowadza się procedury związane z funkcjonowaniem szkoły             i 
zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny uczniom i pracownikom oraz zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zawarte w Załączniku nr1.

Dyrektor szkoły 
Agata Grabowska - Maj
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