
Zarządzenie Nr 16/20/21 
Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Dobczynie  

z dnia 12 października 2020 r. 
w sprawie wprowadzenia obowiązku zakrywania ust i nosa 

Na podstawie §24 ust. 1 pkt 2 lit. c w związku z ust. 3 pkt 15 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. 1365 ze 

zm.) oraz art. 68 ust, 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 

2020 r. poz. 910 ze zm.) zarządzam co następuje: 

§1 

W związku z sytuacją epidemiczną, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i ich 

rodzinom oraz pracownikom szkoły i ich rodzinom, wprowadzam do odwołania z dniem 14 

października 2020 r. obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, 

maski, maseczki, przyłbicy przez: 

1) uczniów klas 1-8; 

2) nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi; 

3) osoby niezatrudnione w szkole (na podstawie odrębnych umów) lub interesantów. 

§2. 

1. Obowiązek, o którym mowa w §1 dotyczy części wspólnych tj.: 

1) korytarzy i klatek schodowych; 

2) szatni szkolnej; 

3) korytarza przy salce gimnastycznej; 

4) stołówki szkolnej za wyjątkiem spożywania posiłków - w szczególności podczas 

przerw oraz przemieszczania się po nich w innym czasie. 

 

2. W przypadku interesantów obowiązek, o którym mowa w §1 dotyczy całości budynku 

szkoły. 

 

3. Brak stosowania się do obowiązku, o którym mowa w §1 może skutkować: 

1) wpływem na ocenę zachowania ucznia; 

2) nałożeniem kary porządkowej w stosunku do nauczyciela lub pracownika 

administracji i obsługi; 

3) niewpuszczeniem lub wyproszeniem z budynku osób niezatrudnionych w szkole lub 

interesantów; 

4) wezwaniem odpowiednich służb porządkowych w stosunku do wszystkich osób, 

które nie stosują się do obowiązku, o którym mowa w §1. 

§3 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 14 października 2020 r. 

Do wiadomości:                                    /-/ Iwona Sobka 
Tablica ogłoszeń                         


