
Zarządzenie Nr PSP5.021.11.2020.S 
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5                                                                          

z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku  
   z dnia 01 września 2020 roku 

 
w sprawie wprowadzenia  

„Wewnętrznych procedur bezpieczeństwa 
w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku                          

w stanie zagrożenia epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych 
od 1 września 2020” 

   Na podstawie: 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020r. poz. 910 i 1378) 

 
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U.                   
z 2020 r. poz. 1166 i 1386) 
 

3. 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) 
 

4. 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. poz. 493 z późn. zm.). 
 

5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 
2020 r. z dnia 5.08.2020 

 

zarządza  się co następuje: 

§ 1. 
 
1.Wprowadza się „Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Publicznej Szkole 
Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kluczborku w stanie zagrożenia 
epidemicznego dla organizacji zajęć edukacyjnych od 1 września 2020”, dokument 
stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
2. Niniejszy dokument obowiązuje od dnia podjęcia do odwołania. 
 
3.  Uczniowie, Rodzice oraz pracownicy jednostki są zobowiązani do zapoznania się                             
z procedurami i stosowania się do zawartych w nich zasad. 
 
4. Zasady organizacji pracy szkoły będą na bieżąco aktualizowane i dostosowane do 
wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego. 
 
5. Wszelkie zmiany w Wewnętrznych Procedurach mogą być dokonywane wyłącznie                   
w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 
§ 2. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 


