
Zarządzenie nr  44/2020  

 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Poznaniu z dnia 31 sierpnia 2020 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i organizacji pracy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w roku 

szkolnym 2020/2021 w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią 

koronawirusa i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty. 

Na podstawie: 

 Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

 Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, 

 Wytycznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, 

 Rozporządzenia MEN z dnia 14 maja 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

 
zarządzam, co następuje: 

 

§1 

Wszyscy pracownicy, rodzice, uczniowie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 zobowiązani 

są do zapoznania się oraz stosowania w praktyce wszelkich procedur związanych 

z zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pandemii COVID-19 

§2 

Wprowadza Procedury bezpieczeństwa oraz organizacji pracy placówki w trakcie 
epidemii COVID-19 obowiązujące w  Szkole Podstawowej nr 65 w Poznaniu (zał. 1) 

i zobowiązuje wychowawców do zapoznania z nią rodziców. 
 

§3 

Wprowadza Procedury bezpieczeństwa oraz organizacji pracy placówki w trakcie 
epidemii COVID-19 obowiązujące w  Przedszkolu nr 175 w  Poznaniu (zał. 2) 

i zobowiązuje wychowawców do zapoznania z nią rodziców. 
 

§4 

 
Wprowadza się Regulamin przebywania na terenie Szkoły Podstawowej nr 65 w trakcie 
epidemii COVID-19 (zał. 3) i zobowiązuje wychowawców do zapoznania z nią rodziców. 

 
§5 

 
Wprowadza się Regulamin przebywania na terenie Przedszkola nr 175 w Poznaniu   
w trakcie epidemii COVID-19 (zał. 4) i zobowiązuje wychowawców do zapoznania z nią 
rodziców. 
 

  



§6  
 

Wprowadza się Regulamin wewnętrzny świetlicy w Szkole Podstawowej nr 65 
w Poznaniu w trakcie epidemii COVID-19 (zał. 5). 
 

§7 
 

Wprowadza się Procedury funkcjonowania biblioteki szkolnej w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym nr 5 w Poznaniu podczas epidemii COVID-19 w roku szkolnym 2020/2021 

(zał. 6). 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

.....................................................  

                                                                                              (podpis Dyrektora) 


