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ZARZĄDZENIE nr 11/2020 
Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego w Łapach 

 z dnia 2 października  2020r.   
 

Działając na podstawie Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi ( Dz. U. 2008.1570), Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( 
Dz.U.2020.374 ze zm.), Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 491), 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389), Wytycznych MEN, 
MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r., zarządza 
się co następuje:  

 
§ 1 

W związku z ogłoszeniem od dnia 03.10.2020r. na terenie powiatu białostockiego strefy 
czerwonej Dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych im. Stefana Czarnieckiego zaleca 
pracownikom szkoły bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i 
Ministra Zdrowia dostępnych na stronach gis.gov.pl lub https://www. 
gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.    

 
§ 2 

Wprowadza się do odwołania obowiązek noszenia maseczek ochronnych przez wszystkie 
osoby przebywające na terenie szkoły z posesją szkoły włącznie.  

 
§ 3 

Nakaz noszenia maseczek obowiązuje uczniów oraz pracowników szkoły w przestrzeni 
publicznej.  

 
§ 4 

Obowiązują:  zakaz z gromadzenia się,  zachowanie dystansu społecznego minimum 1,5 
metra, nietłoczenie się w miejscach przebywania.   

 
 

§ 5 



 Treść zarządzenia zostaje upubliczniona poprzez stronę internetową szkoły oraz wywieszona 
w gablocie informacyjnej na parterze  szkoły w budynku Zespołu Szkół Mechanicznych im. 

Stefana Czarnieckiego w Łapach przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego 68 . 
 

 § 6 
Wszyscy pracownicy oraz uczniowie szkoły  zobowiązani są w trybie natychmiastowym  do 

zapoznania się  się z treścią zarządzenia i przestrzegania  jego zapisów. 
 

 § 7 
Zobowiązuje się wychowawców klas i nauczycieli do omówienia i wyjaśnienia zapisów 

zarządzenia uczniom szkoły  oraz ich  rodzicom.  
  

 § 8  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 
 
 
 

Dorota Kondratiuk -dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych 
 im. Stefana Czarnieckiego 

 w Łapach .  


