
 

Zarządzenie Nr 12/ 2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 222 

im. Jana Brzechwy w Warszawie z dnia 12.03.2021 r. w sprawie organizacji pracy szkoły, 

procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem Covid-19 

Działając na podstawie: 
 

1/ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Poz.2316 w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii. 

2/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem    i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz.990) oraz art.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe( Dz. U. z 2020 

r poz.910) 

3/ Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. .zmieniającego rozporządzenie          

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty   w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

4/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r.  zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

5/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2021 r.  w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

6/ Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021r. 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 . 

6/ Wytycznych  MEiN, MZ i GIS dla klas I –III szkół podstawowych,  zarządza się co następuje: 

§ 1. 

Od dnia 15.03.2021 r.  do  28.03.2021r.  zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 1-3 realizowane są  zgodnie 

z obowiązującymi wytycznymi MEiN, MZ, i GIS w systemie hybrydowym. Uczniowie klas 4-8 kontynuują 

naukę zdalnie. Zajęcia oddziałów przedszkolnych odbywają się bez zmian. Zajęcia na pływalni dla klas 2 

oraz oddziałów sportowych nie będą realizowane. Pozostałe zasady funkcjonowania szkoły pozostają bez 

zmian, w tym zajęcia szkolenia sportowego .         § 2. 

Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły w przestrzeni otwartej zobowiązane są do noszenia 

maseczki zakrywającej nos i usta. 

§ 3. 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  15 marca 2021 r.                                Dyrektor szkoły  

                                                                                                                             Ewa Chłosta 


