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ZARZĄDZENIE NR 5/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 173

z dnia 16.10.2020 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązkowego noszenia maseczek lub przyłbic.

Na podstawie :

art.68 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2020 r. poz.910),
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 z późn. zmianami.

Zarządzam, co następuje: 

1. Od  19  października  2020r  /poniedziałek/  wprowadzam  obowiązek  noszenia
maseczek/przyłbic  przez  wszystkich  uczniów  i  pracowników  szkoły.  Maseczka  ma
całkowicie zakrywać nos i usta.

2. Zgodnie z zaleceniami obowiązek dotyczy nie tylko przestrzeni zamkniętych, ale również
otwartych.  W  związku  z  tym,  maseczki/przyłbice  należy  nosić  na  terenie  szkoły:
wewnątrz i na zewnątrz budynku.

3. Zwolnione z tego obowiązku są jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie
lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność. Osobom tym rekomenduję noszenie
przyłbic.

4. Maseczkę/przyłbicę można zdjąć jedynie w momencie spożywania posiłków, ale ten czas
bez maseczki powinien być ograniczony do minimum.

5. W klasie podczas lekcji, zalecam, aby uczniowie przebywali w maseczkach/przyłbicach.
6. Jako  dyrektor  szkoły  upoważniam  wszystkich  pracowników  szkoły  do  kontrolowania

obowiązku noszenia przez wszystkich maseczek/przyłbic.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.

Dyrektor szkoły:

Ewa Walczuk
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