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Zarządzenie NR 1 12020 -2021

z dnia0l.09.2020 r.

Dyrektora SzkoĘ Podstawowej

im. Bohaterów Powstania Warszawskiego

w Brzeźnicy Bychawskiej

w sprawie wprowadzenia Procedury organizacji pracy SzkoĘ Podstawowej im. Bohaterów
Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w czasie zagrożenia epidemicznego.

Na prldstau,ic :

o Llstarł},z clnia 1-1 grutlrlia 20l6 r. Prauo ośtt,iatori,c (Dz.L]. z l1.01.20l7 r, poz. 59).
o ljstalv} zdnia7lvrzcśnia l99lr. o s\,stenlie ośu,iat1,(Dz. tJ. z2()19 r. poz. l48l. ltll8 i2l97).
o l{o;zporząclzcrria Ministra Edukacji Narodorvej z dnia l2 sierprria 2020 r. zmieniające rozporzątlzenie rv sprarvie bezpieczeństria

ihigien1 ri,publicznvcl-r i nicpLrblicznych szkołach iplacćlrvkach(Dz..U.2020 poz. l386)
o llozpot,zi}dzcrria |VIirristra E,clukac.ji Narrldrlrł,c.i z dnia l2 sicrprria 2(.\20 r. rl sprariic czJs()\\r-8o ograniczettia 1unkc.jonorł,aniu

jednostcks),stcmuośri,itrtr"lł,zrviązkuzzapobicganicnl.przccirvdzialanicrnizrvalcz:inielłC()VID-l9(Dz.lj.2020poz. l389)
. I{ozporząrlzenia N,tinistl,a I,,dLrkac.ii Ntrrodtlrve_j z clnia l2 siernia 2020 r. znlieniajace rozporząclzenie rv spralvie rodzajór.l,innl,ch

lorm rr,\,chor,r,ania przedszkolnego" rvarunkólv trrrlrzenia i orglltizorranilr tl,ch lbrln oraz sposobu ich działania(Dz.L).2020 pol,.

l 3115)(dla przcdszkoli)
o Rozptll"ządzcnia Ministra l-dukac.ji Narodorłr--i z dnia l2 sierpnia 2020 r. znlieniajilce rozporządzenie w spralvie szczcgólnl,ch

rozrviązań rł clkresic cla\t)\\c,{(| łlr:raniczcnia l'unkc.jonolvania jednostek s),stemu ośrviatl,u,zrł,iązku z zapobieganiern.
przccin,działaniem i zlva]czatlicrn COVI D- l 9(Dz. t I. 2020 poz. l 394).

zarządzam- co następuje :

§1

1. Niniejszym wpfowadzam z dniem 01.09.2020r. Procedurę organizacji pracy Szkoły
Podstawowej im. Bohaterów Powstania Warszawskiego w Brzeźnicy Bychawskiej w czasie
Zagrożeni epidemicznego.

2. Procedura, o której mowa w ust. 1 pkt 1 obowiązuje wszystkich nauczycieli i pracowników
szkoły.

§2
Zaruądzenie wchodzi w zycie z dniem 1 września 2020 roku.

Brzęźnica Bychawska, dnia 0I.09.2020 r, Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Bohaterów
wBtzeżntcy Bycha \
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