
Warszawa, 2020-08-27 

ZARZĄDZENIE NR 24/2019/20 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 363 im. profesora Witolda Doroszewskiego 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

 
w sprawie organizacji pracy i procedur zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów          

w Szkole Podstawowej nr 363 im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie                 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19  

 

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.), 

 Rozporządzenia 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. 2020, poz. 

1389) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych        

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1386) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania 

przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 

działania (Dz. U. 2020 poz. 1385) 

 

w oparciu o : 

 

Wytyczne Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego z dnia 5 sierpnia 2020 r. dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 

września 2020 r.  

 

 

w celu zapewnienie właściwego, skutecznego i bezpiecznego funkcjonowania szkoły         

w tym okresie zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

wprowadzam Procedury postępowania przeciwepidemicznego w Szkole Podstawowej nr 363 

im. prof. Witolda Doroszewskiego w Warszawie, w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19. Jednocześnie informuję, że w placówce 

obowiązują Procedury organizacji pracy i postępowania prewencyjnego pracowników oraz 

rodziców/opiekunów prawnych w czasie zagrożenia epidemicznego dla szkół prowadzonych 

przez m.st.Warszawę. 



§ 2 

Procedury, o których mowa stanowią załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia  i obowiązują 

od dnia 1 września 2020 r. do odwołania. 

§ 3 

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się i stosowania zapisów zawartych       

w Zarządzeniu i procedur bezpiecznego pobytu w Szkole Podstawowej nr 363 w Warszawie.  

 

§ 4 

W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania szkoły, stosowanie się do zapisów 

Zarządzenia i procedur jest powinnością Rodziców, których dzieci będą przebywały na 

terenie Szkoły Podstawowej nr 363 w Warszawie. 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 363 w Warszawie  

 Joanna Kalisz-Lerch  

          27 sierpnia 2020 r. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


