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Zarządzenie NR 1,0 l 202a -2021

z dnia 13.10.202$ r"

Byrektora Szkoły Podstawowej

inr. Eohaterów Powstania \ilarszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

mg|

w spnawie obowiązku ochrony ust i nosa w przestrzeni wspólnej

i'ł'a podstar,vie :

s ljstalv,vzcinial4grudnia20i6r.Prawooświatowe(Dz.U.z, l1.0 1.20i7r.poz.59)"
o Ustarr,),zdnia'I rvrześnial99lr.os),stenlieoświaty(Dz.tJ. z2a19r.poz. 1,18l. lt]l!ti2197),

' Iłozporządzcnia Ministra Edukacji Narodorvej z, dnia 12 sierpnia 202() r, zmieniaiącę roz,porządzcnie rv spratł,ic bezpicczeństrła
ihigienl,r,, publiczn},ch iniepublicznych szkołach iplacórvkach(Dz.|<,1.2tl2a poz. l38ó)

* Rozporządzenia Mirristra Edukac.ji Narod<lwe^j z dnla 12, sierpnia 2a2(i r, \\,§pra\\ie czasowcgo ograniczenia i'unkcionorlarliu,
jcdnostel" s}rstemu oświaty w związku ,zz,apobieganiem, przecii.vdziałanienr i zv,alcz,ilnietn COV|D-l9 (Dl,.i].ża20 poz:. l-}89}

a |ł,,oz"porządzenia Ministra F]dukacii Narodorve.j z, dnia 12 sierpnia 202() r. zrnieniające rozporzącizenie lv sprarvie rodza_iórv iłnvr:h
fbrn rvychowania przedszkolnegcl. rvarunków tworzenia i ttrganiztlrła,liir t1,,ch 1'orm oraz sposobu ich d;:iałania(Dl,.I:.2i)20 pLtl..

l 385 j(dla przedszkol i)
e l{ozporządzenia Ministra llciukac.ji i\arodorł,e.i z dnia 12 sicrpr-ria ża20 r. zmienia.jące roz,porządzenic rv si:rarvie szczególnrlh

roz,vłiązań rv okre:;ic czasowcgo ograniczenia t'l"rnkc.jonowania .iednostek systclnu oświaty rł związliu z zapohieganicnl.
przeciwdziałaniem i zwal czan iern C]OVI l )- l 9 (Dz,.U . 2020 y:oz, 1 39 4 1,

§1
1. Niniejszym wprowadzam z dniem I9.I0.2a20 r. obowiązek ochrony ust i nosa w przestrzeni
wspólnej dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły (szatnia,toalety, korytarze szkolne).
2, Ochronę ust i nosa może stanowić maseczka labprzyłbica.
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Zarządzenie wchodzi w życie z dnięm 19 pażdziernika 2020 roku.

Brzęźnica Bychawska, dnia 13.I0.202a r, Dyrektor Szkoły Podstav/owelj
im. Rohaterów Powstania Warszarvskiego
w Rrz,ężnic1,- I}ychawski e.i
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