
Zarządzenie nr 10/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 373 im. I.J. Paderewskiego 

w Warszawie 

z dnia 5 maja 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej nr 373 im. I.J. Paderewskiego 

w Warszawie 

 

 

 

Na podstawie: 

1) § 4d rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), 

2) §2 i §18 ust.2 pkt.2 rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 

z 2003r. Nr 6, poz. 69 ze zm.) 

  

zarządzam co następuje: 

§ 1. 

 

1. W związku z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa i higieny w Szkole 

Podstawowej nr 373 im. I.J. Paderewskiego w Warszawie do wymogów określonych 

w §4d rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Wytycznych 

przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 30 kwietnia 2020r. 

dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

wydanych na podstawie artykułu 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. 

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz. 59 oraz Dz.U. z 2020r. poz. 

322, 374 i 567) zawieszam za zgodą organu prowadzącego zajęcia dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze w oddziale przedszkolnym w SP-373 w okresie od 6 maja 

2020r. do 15 maja 2020r. 

2. W tym okresie nauczyciele nadal prowadzą zajęcia przy wykorzystaniu metod 

i technik kształcenia na odległość zgodnie z zarządzeniami 7/2020 i 8/2020 dyrektora 

szkoły. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników oraz rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego 

do stosowania niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 maja 2020r. 

Dyrektor Szkoły 

Katarzyna Spychała 

05.05.2020 


