
 

 

 

Zarządzenie nr  12  /2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 264 im. G. Mistral  w Warszawie 

 

w sprawie wprowadzenia „Zasad i procedur funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 264   

w Warszawie w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem 

koronawirusem SARS-CoV-2” 
Na podstawie: „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstw Edukacji 

Narodowej z dnia 15 maja 2020 r. dla szkoły podstawowej oraz na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 maja 

2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742 i 780),  

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Wprowadzam do stosowania w Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie „Zasady i procedur 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 264 w Warszawie w okresie ogłoszonego stanu 

epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2”, w brzmieniu 

załącznika nr 1 i załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Do stosowania zasad, o których mowa w § 1. zobowiązani są wszyscy pracownicy zatrudnieni 

w Szkole Podstawowej nr 264 w Warszawie, niezależnie od formy zatrudnienia, rodzice  

i opiekunowie prawni uczniów uczęszczających do szkoły, uczniowie oraz osoby trzecie 

przebywające na terenie placówki. 

§ 3 

1. „Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 264 w Warszawie w okresie ogłoszonego 

stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2” 

podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 264  

w Warszawie, zostają udostępnione do wglądu w sekretariacie placówki, umieszczone na 

tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym oraz przekazane wszystkim nauczycielom, rodzicom 

i opiekunom prawnym uczniów w formie wiadomości poprzez e-dziennik.  
 

2. Fakt zapoznania się z zasadami wymienionymi w ust. 1. oraz zobowiązanie do ich 

stosowania, każdy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem - w formie 

oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Oświadczenie 

włączane jest do akt osobowych pracownika. 
 

3. Zasady zamieszcza się   na stronie internetowej szkoły.  
 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej nr 264  

w Warszawie,  rodzicom i opiekunom prawnym uczniów, uczniom uczęszczającym do szkoły. 

     § 5 

Dokonana została ocena ryzyka zawodowego w związku z zakażeniem koronawirusem SARS – 

Cov – 2. Pracownicy zostali poinformowani. Podpisane oświadczenia włączono do akt 

osobowych. 

    § 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r. 

Dyrektor szkoły 

Katarzyna Glinka 


