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ZST.410.5.2019 

 
 

 

 

Zarządzenie nr 13/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku 

z dnia 17 września 2020 r. zmieniające zarządzenie  

w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Regulaminu Funkcjonowania Zespołu 

Szkół Technicznych w Słupsku w czasie epidemii 

 

Na podstawie: 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166, 1386); 

2. Rozporządzenie 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. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394); 

3. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 

ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1386); 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii (Dz. U. poz. 1356, 1393, 14250); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
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funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1394); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389); 

8. Wytyczne MEN, MZi GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

od 1 września 2020 r.; 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu nr 10/2020 Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku z dnia 

31 sierpnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Wewnątrzszkolnego Regulaminu 

funkcjonowania Zespołu Szkół Technicznych w Słupsku w czasie epidemii wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. w § 1 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„6. Interesanci i inne osoby z zewnątrz przychodzące do szkoły w konkretnym celu mogą 

przebywać tylko na parterze, obok dyżurki, z zachowaniem wszelkich środków 

ostrożności (tylko osoby zdrowe, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk). Osoby te zobowiązane są do podania danych osobowych w postaci 

imienia, nazwiska, numeru telefonu kontaktowego”. 

 

§ 2 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 września 2020 roku.  

 

 

 


