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ZARZĄDZENIE NR 18/2020 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ARMII KRAJOWEJ 

W BIELSKU-BIAŁEJ Z DNIA 12 października 2020r. 

 

w sprawie wprowadzenia Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Armii Krajowej w Bielsku-Białej w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 
 

 

Na podstawie:  

1) art. 30b i art. 30c, art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz.1148 z późn. 

zm.);  

2) 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 zwalczeniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.);  

3) Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020r. w sprawie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  

jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 ze zm. ),  

4) Rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z 2020r poz. 1389),  

5) Rozporządzenia MEN z 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii.)  

6) Rozporządzenia MEN z 1 września   2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, 

nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020r poz. 1505) 

7) Rozporządzenia MEN z 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii.(Dz. U. z 2020r poz. 1758) 
W oparciu o:  

1) Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych Szkół i placówek od 1 września 2020;  

 

 

zarządza się, co następuje:  

 

 

 

§ 1. 

Wprowadza się nakaz zakrywania ust i nosa , przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy 

w miejscach ogólnodostępnych, przestrzeniach wspólnych szkoły (korytarze, szatnia). 

 

 

§ 2. 

Wprowadza się  nakaz zachowania dystansu między pracownikami szkoły w przestrzeniach wspólnych 

szkoły lub stosowanie przez nich osłony ust i nosa (pokój nauczycielki, korytarz)  

 

 

§ 3. 

Wprowadza się, do odwołania, zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. 

 

 

§ 4. 

Zobowiązuję wszystkich pracowników Szkoły do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem oraz 

do przestrzegania i stosowania.  

 

 

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2020r. i podlega ogłoszeniu.  

 
 


