
ZARZĄDZENIE NR 15/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zielonkach 

z dnia 1 września 2021 r. 

 

w sprawie  wprowadzenia Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Zielonkach od 1 września 2021 r. 

    

Na podstawie: art. 30b, 30c oraz 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082); rozporządzenia 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. z 2020 r. poz. 493, z późn. zm.); rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 982, z późn. zm.); rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 

maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861); rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1604) oraz 

w oparciu o: Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 

1 września 2021 r.,  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadza się Procedurę funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Zielonkach od 1 września 2021 r. 

 

§ 2 

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem oraz 

do przestrzegania i stosowania jego zapisów. 

 

§ 3 

Tracą moc Zarządzenie Nr 16/2020 z dnia 31 sierpnia 2020 r. oraz Zarządzenie Nr 1/2021 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.  i podlega ogłoszeniu. 
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