
Zarządzenie nr 29/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku 

z dnia 22.05.2020 r. 

 

w sprawie wdrożenia procedury bezpieczeństwa dotyczącej zapobiegania                                           

i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, rodziców  i pracowników 

Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku, w trakcie prowadzonych w szkole zajęć opiekuńczo-

wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych w Szkole Podstawowej nr 69  w Gdańsku 

 oraz  

w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 69 w Gdańsku 

 

Działając na podstawie: 

1. Rozporządzenie MEN z dnia 14.05.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.z 2020 r. poz. 871) 

2. Rozporządzenie MEN z dnia 14.05.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.z 2020 r. poz.872 ) 

3. „Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych  - edukacja wczesnoszkolna”  opublikowane 

na stronie MEN w dniu 15.05.2020 r. 

4. „Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych                  

i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” opublikowane na stronie MEN w dniu 15.05.2020 r. 

5. „Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół” – opublikowane na stronie MEN                     

w dniu 15.05.2020 r. 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

W związku z powrotem uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej w dniu 22.05.2020 r. wdrażam 

„Procedury bezpieczeństwa dotyczące zapobiegania i przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się covid-19 

wśród uczniów, rodziców i pracowników Szkoły  Podstawowej nr 69 w Gdańsku, w trakcie 

prowadzonych w szkole zajęć opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych                       

w Szkole Podstawowej nr 69 w Gdańsku klasy I-III” stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.  

§ 2 

W związku z zapewnieniem przez szkołę konsultacji dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 69                                

w Gdańsku, dla klas VIII w dniach 25.05-7.06.2020 r. oraz dla uczniów klas IV-VIII w dniach                              

1-7.06.2020 r., wdrażam „Procedury postępowania mające na celu zapobieganie i przeciwdziałanie 

rozprzestrzenianiu się covid-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników Szkoły Podstawowej nr 69                   

w Gdańsku w trakcie prowadzonych w szkole konsultacji dla uczniów: klasy VIII  od dnia 25 maja do 7 



czerwca 2020 r. oraz klasy IV-VII od dnia 1 czerwca do 7 czerwca 2020 r., stanowiące załącznik do 

niniejszego Zarządzenia.  

 

§ 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły. Rodzice zostają również poinformowani 

przez Dziennik GPE przez wychowawców klas.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


