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SP168-021-19-19/20 

 
 
 

Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena 

w Warszawie Nr 19/2019/2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. 

w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie 
 w okresie od 8 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. 

 
Na podstawie: 
 

1) Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 374: 

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410 ze zm.) 

3) 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 ze zm.) 

4) Wytycznych przeciwepidemicznych GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych 

 
zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 
1. W czasie od 8 czerwca 2020 r. do 26 czerwca 2020 r. Szkoła Podstawowa 168 im. 

Czesława Niemena w Warszawie funkcjonuje w ograniczonym zakresie zgodnie z zapisami 
Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie Nr 
18/2019/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 
168 im. Czesława Niemena w Warszawie w okresie od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 
2020r. 

2. W Zarządzeniu Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie 
Nr 18/2019/2020 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej 
nr 168 im. Czesława Niemena w Warszawie w okresie od 25 maja 2020 r. do 7 czerwca 
2020 r. wprowadza się następującą zmianę: 
w § 2 ust. I. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Elementy zajęć dydaktycznych w kl. 1-3 od  
8 czerwca do 25 czerwca 2020 r. będą w szkole prowadzone, dla dzieci korzystających  
z zajęć opiekuńczo-wychowawczych, przez nauczycieli świetlicy na podstawie materiałów 
przesłanych im przez nauczycieli kl. 1-3.”  

§ 4 

Zobowiązuję pracowników i rodziców do zapoznania się z treścią Zarządzenia.  
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§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.  

 

§ 6 

Zarządzenie podaje się do wiadomości poprzez opublikowanie w dzienniku elektronicznym  

w zakładce „Organizacja szkoły” podtytuł „pliki szkoły”, oraz wyłożenie w sekretariacie 

Szkoły. 

 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 168 

    Anna Tkaczyk 

/- dokument podpisany cyfrowo/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  
Nr 18/2019/2020 z dnia 20 maja 2020 r. 

 
 

Jednym z istotnych warunków szybkiego wykrywania objawów Covid-19 jest pomiar temperatury 
ciała.  
 

ZGODA NA POMIAR TEMPERATURY CIAŁA DZIECKA 
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Wyrażam zgodę na czas trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego,  

w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 na badanie temperatury ciała mojego 

dziecka  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

(imię i nazwisko dziecka, klasa) 

codziennie przed przyjęciem mojego dziecka do przedszkola/szkoły oraz w trakcie jego pobytu  

w szkole. 

Powyższa zgoda ma na celu realizację przez placówkę działań prewencyjnych  

i zapobiegawczych, związanych z ogłoszonym stanem epidemii.  

……………………………………………………..… 

podpis rodzica/opiekuna prawnego 

 


