
Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie 

 
Zarządzenie nr 9/ 2020 z dnia 15 czerwca 2020 roku   

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie z dnia 
25 maja 2020 roku w sprawie procedur zachowania bezpieczeństwa podczas egzaminu 

ośmioklasisty  w Szkole Podstawowej we Władysławowie na podstawie 
 
 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.), 

2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 59 ze zm.), 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. 
zm.), 

4. 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 z 2020r. poz. 493), 

5. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
6. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 
marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 
2020 r. poz. 322, 374 567), 

7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia 
i Ministerstwa Edukacji Narodowej dla szkół podstawowych – edukacja 
wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020r. 

8. Rekomendacje MEN dotyczące zajęć rewalidacyjnych w szkole podstawowej.  
9. Rekomendacje MEN dotyczące egzaminu ósmoklasisty.  

 
zarządza się, co następuje: 

§ 1 
1.Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania w Szkole Podstawowej  im. 
ks. Jana Twardowskiego we Władysławowie w trakcie epidemii COVID- 19 podczas 
egzaminu ósmoklasisty dla uczniów , członków komisji egzaminacyjnej, pracowników szkoły 
,zwana procedurą określa zasady i warunki  wprowadzenia bezpieczeństwa, określenia zasad 
postępowania oraz innych czynności związanych z obsługą placówki podczas egzaminu.  
2.Procedura obowiązuje  uczniów klas ósmych, pracowników oraz inne osoby przebywające 
na terenie szkoły. 

§ 2 
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 
 

Dyrektor Szkoły 
Urszula Maciejewska 


