
Zarządzenie nr 2/2020/2021 
 

Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68 Wrzesińskiego Pułku 
Piechoty we Wrześni w sprawie funkcjonowania szkoły 

w okresie ogłoszonego stanu epidemii w związku z zagrożeniem zakażeniem 
koronawirusem  SARS-CoV-2” 

 
Na podstawie „Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego 
z dnia 3 lipca 2020 r. dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek” oraz                    
na podstawie innych obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie 
zapobiegania chorobom zakaźnym i w zakresie oświaty, zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
Wprowadzam do stosowania w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 im. 68. 
Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni „Wewnętrzny regulamin funkcjonowania 
Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty                     
we Wrześni w okresie pandemii - Procedury bezpieczeństwa”,  w brzmieniu załącznika  
nr 1  do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2. 
Do stosowania zasad, o których mowa w § 1., zobowiązani są wszyscy pracownicy 
zatrudnieni w Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku 
Piechoty we Wrześni , niezależnie od formy zatrudnienia, rodzice i opiekunowie prawni 
dzieci uczęszczających do szkoły oraz osoby trzecie przebywające na terenie 
placówki. 
 

§ 3. 
1. „Wewnętrzny regulamin funkcjonowania Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 

im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni w okresie pandemii - procedury 
bezpieczeństwa” podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz zostają 
przekazane wszystkim rodzicom  i opiekunom prawnym dzieci. 

2. Fakt zapoznania się z zasadami wymienionymi w pkt. 1. oraz zobowiązanie do ich 
stosowania, każdy pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem - w formie 
oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
Oświadczenie włączane jest do akt osobowych pracownika. 

3. Rodzice i opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, potwierdzają fakt 
zapoznania się z zasadami i zobowiązują się do ich stosowania. 
 

§ 4. 
Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom  oraz rodzicom                      
i opiekunom prawnym dzieci uczęszczających do Samorządowej Szkoły Podstawowej 
nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni. 
 

§ 5. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 
 
                                                        
 

- Dyrektor SSP 1 we Wrześni - 
 
 


