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Dyrektora PrzedszkoIa Nr 11 ,,Nefrytowy Zakątek" w Piasecznie

z dnia 21,08.2020 r.

w sprawie zmiany procedur bezpieczeństwa na terenie placówkiw okresie pandemii COVID-l9

Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r, o zapobieganiu oru zwalczaniu zakźeń i chorób zakźnych u ludzi
(Dz, U. z 2019 r. poz,1239 ze zm.),

tJstawaz dnia 14 marca 1985 r, o Pańshllowejlnspekcji Sanitarnej(Dz, U, z 201-9 r, poz, 59 ze zm.),

Ustawa z dnia 74 grudnia 2016 r, Prawo oświatowe (Dz, U, z 2019 r. poz. 1748 ze. zm,),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach iplacówkach (Dz. U. z 2003 r, Nr 6 poz. 69 ze zm,)

§ 7 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych
rozwięań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 1ednostek sysfemu oświaty w zwięku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COV\D-L-9 (Dz. U z 2020r. poz. 493

Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych
rozwia7ań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oŚwiaty w zwięku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV\D-I9 art, 8a ust. 5 pkt 2 ustav,ly z dnia 74 marca
1985 r. o PaństwowejInspekcji Sanitarnej(Dz. U. z 2079 r, poz, 59, oraz z 2020 r. poz, 322,374 567)

Wytyczne dla przedszkoli wskuane przez GlS, MZ i MEN z dnia 30 kwietnia 2020r. z póŹnielszymi

zmianamiw zwięku z otwarciem przedszkoli od dnia 6 maja 2020r.

,^rriŹru^,co n astę p u j e :

§1
1, Wprowadza się zmienione ,,Procedury bezpieczeństwa na terenie placówki w okresie pandemii

COVI D-].9, stan owiące załącznik n r ldo Zarządze n ia.

2. Procedury obowiąująwszystkich pracowników oraz rodziców którzy będą korzystać z opieki placówki.

3, Zarządzenie zobowią uj e wyzej wspom n ianych do p rzestrzegan ia postan owi eń

zawartych w procedurach.

§2
z dniem podpisania7arządzenie
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