
ZARZĄDZENIE  

Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze z dnia 26 sierpnia 2020 roku  

w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 11 i Miejskim Przedszkolu nr 46   

procedur  i zasad zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem epidemii 

 

 

 

 Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

Wprowadza się Zasady i  Procedury zapewniania bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem 

epidemii, które stanowią załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. 

Zobowiązuję wszystkich Nauczycieli do niezwłocznego zapoznania się z dokumentem Organizacja 

pracy Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze oraz obowiązki pracowników szkoły 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-19 na pierwszych 

spotkaniach Za potwierdzenie zapoznania się z dokumentami uznaję odczytanie wiadomości 

zarejestrowane w dzienniku Vulcan. 

§ 3. 

Zobowiązuję wszystkich Pracowników szkoły /Nauczycieli, Pracowników Administracji i Obsługi/ do 

niezwłocznego zapoznania się z nowymi  procedurami oraz ich przestrzegania i stosowania.  

Potwierdzenie zapoznania się z dokumentami należy podpisać na osobnej liście będącej integralną 

częścią dokumentów. 

§ 4. 

Zobowiązuję wszystkich Wychowawców klas lub osoby zastępujące Wychowawcę do przekazania 

uczniom oraz omówienia Organizację pracy Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze 

oraz obowiązki pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w 

związku z COVID-19 na pierwszych spotkaniach w dniu 1 września 2020 roku. Natomiast 

szczegółowe zasady obowiązujące w stołówce, bibliotece, na lekcjach w salach 

specjalistycznych należy omówić na pierwszych lekcjach. 

Fakt ten należy udokumentować w dzienniku Vulcan. 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r.  

§ 6. 



Traci moc Zarządzenie Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 9 z dnia 25 maja 2020, 16 kwietnia 2020 i 

30 kwietnia 2020 roku. 

Dyrektor Zespołu Edukacyjnego nr 9  

w Zielonej Górze 

Lidia Dubniewska 

 

 
 

 

Załącznik do zarządzenia  

Dyrektora Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze z dnia 26 sierpnia 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia w Szkole Podstawowej nr 11 i Miejskim Przedszkolu nr 46   

zasad i procedur zapewniania bezpieczeństwa  w związku z wystąpieniem epidemii 

 

 

Wykaz zasad i procedur obowiązujących w Zespole Edukacyjnym nr 9 w Zielonej Górze od 

dnia 1 września 2020 roku 

 

 

1. Organizacja pracy Zespołu Edukacyjnego nr 9 w Zielonej Górze oraz obowiązki 

pracowników szkoły związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z COVID-

19 

2. Procedura przyprowadzania i odbierania uczniów 

3. Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci do przedszkola 

4. Zasady poruszania się i przebywania na sektorach szkolnych 

5. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zachorowania ucznia i pracownika 

6. Zasady pracy biblioteki szkolnej w okresie pandemii 

7. Zasady korzystania ze stołówki szkolnej 

8. Regulaminem pracy świetlicy w okresie zagrożenia COVID 19, 

9. Regulamin pracowni informatycznych 

10. Procedura odkażania i dezynfekcji pomieszczeń, ciągów pieszych, zabawek, urządzeń 

z których korzystają dzieci przedszkolne i uczniowie w tym sprzętu sportowego /wraz 

z kartą kontrolną/. 


