
Zarządzenie nr 4/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

z dnia 30 sierpnia 2020 r.

w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy związanej
z narażeniem na zakażenie wirusem SARS-COV-2 i wystąpieniem choroby COVID-19
w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

Na podstawie:

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe - art. 30b, 30c oraz 68 ust. 1 pkt 6
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378);

2. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493);

3. Rozporządzeniu MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 -art. 30b (Dz.U. z 2020 r., poz.1389);

4. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1356);

5. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r., poz.1386); oraz w oparciu o:

6. wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r., opublikowane
dn. 5 sierpnia 2020 r.;

7. wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. (III aktualizacja) dla przedszkoli,
oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad
dziećmi w wieku do lat 3;

8. obowiązujące przepisów Prawa Pracy (w rozumieniu definicji określonej w Art. 9 Kodeksu Pracy), w tym przepisów
Kodeksu Pracy oraz aktów wykonawczych do Kodeksu Pracy, dotyczących przepisów bhp.

Dyrektor szkoły – zarządza co następuje:

§ 1

1. Od dnia 1 września 2020 roku tj. od dnia rozpoczęcia roku szkolnego, zamieszcza się –
w Regulaminie bezpiecznego funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej, określającym procedury, instrukcje oraz zasady
funkcjonowania szkoły w okresie panowania pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – (Zarządzenie nr 3/2020/2021
z dnia 28 sierpnia 2020 r.) – Ryzyko zawodowe dla nauczycieli i pozostałych pracowników
placówki oświatowej związane z utrzymującą się zachorowalnością na chorobę zakaźną
wywołaną wirusem COVI-19 dla pracowników szkoły, która określa zagrożenia zakażeniem wirusem
SARS-CoV-2 i stanowi uzupełnienie do Regulaminu bezpiecznego funkcjonowania
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej oraz wdrożonych
w szkole kart oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy. (zał. nr 1)

§ 2

1. Dyrektor szkoły oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni są zobowiązani stosować się
do niniejszego zarządzenia oraz załącznika stanowiącego jego uzupełnienie, a także stosować się
do rekomendacji, wytycznych, komunikatów itp., wydawanych na bieżąco przez organy takie jak:
Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji Narodowej.



2. W istotnych przypadkach rekomendacje lub materiały zawierające treści z zakresu tematyki
niniejszego zarządzenia mogą być przez dyrektora szkoły lub wyznaczone przez niego osoby
przesyłane do kadry pedagogicznej i niepedagogicznej drogą elektroniczną lub przekazywane
telefonicznie.

3. W miarę możliwości, jeżeli zostanie uznane to za zasadne, z niniejszym zarządzeniem zostaną
zapoznani co najmniej w zakresie obowiązujących ich procedur uczniowie, rodzice/opiekunowie
prawni oraz osoby trzecie mogące znaleźć się na terenie szkoły.

§ 3

1. Dyrektor szkoły, wicedyrektor oraz pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły
są zobowiązani do zapoznania i stosowania się do rekomendacji i wytycznych, a także do niniejszego
zarządzenia wraz z załącznikiem stanowiącym uzupełnienie do Regulaminu bezpiecznego
funkcjonowania Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej.

§ 4

1. Nadzór, nad realizacją wytycznych zawartych w zarządzeniu nr 3/2020/2021 z dnia 28.08.2020 r.
wraz z załącznikami oraz w niniejszym zarządzeniu, sprawuje dyrektor i wicedyrektor szkoły
oraz osoby przez niego wyznaczone.

2. Zastrzega się także możliwość aktualizowania załączników do zarządzenia z zachowaniem
jego ważności.

3. W przypadku aktualizacji załączników – z aktualizacją zapoznane zostaną wszystkie osoby, których
aktualizacja dotyczy. wystąpieniem choroby COVID-19.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i pozostaje ważne do czasu odwołania. Traci moc

Elżbieta Bąk
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Izbicy Kujawskiej

…………………………………………………………………
data: 30 sierpnia 2020 r.



Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i pozostaje ważne do czasu odwołania go
przez Dyrektora. Tracą moc:

- Zarządzenie z dnia 05.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia podstawowych zasad
bezpieczeństwa i higieny w zakresie funkcjonowania placówki oraz ograniczenia ryzyka
zarażenia się wirusem w czasie panowania epidemii koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie
Polski.

- Zarządzenie z dnia 22.05.2020 r. w sprawie wprowadzenia podstawowych zasad
bezpieczeństwa i higieny w zakresie funkcjonowania Szkoły Podstawowej w okresie
pandemii wirusa SARS-CoV-2 oraz w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, a także w sprawie oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach
pracy w Szkole Podstawowej związanej z narażeniem na zakażenie wirusem SARS-COV-2 i
wystąpieniem choroby COVID-19.


