
ZARZĄDZENIE NR  193/04/2020 
PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI

z dnia 27 kwietnia 2020 r.

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  przeciwdziałania  rozprzestrzenianiu  się
koronawirusa COVID-19

Na  podstawie  art.  30b ustawy  z  dnia  14  grudnia  2016  r.  Prawo  oświatowe
(Dz.  U.  z  2019  r.  poz.  1148  z  późn.  zm.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 z późn.
zm.2)  oraz  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. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.3) zarządza się,
co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 125/03/2020 Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 11 marca
2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 § 1 ust. 1 i ust.
2 otrzymują brzmienie:

1. „1.  W  okresie  od  dnia  12  marca  2020  r.  do  dnia  24  maja  2020  r.  ogranicza  się
funkcjonowanie  następujących  publicznych  i  niepublicznych  jednostek  systemu  oświaty
Starogardu Gdańskiego:

1) przedszkoli,
2) innych form wychowania przedszkolnego,
3) szkół podstawowych.”,

2. „2. Ogranicza się również na czas określony w ust. 1:
1) wszelkie  wydarzenia naukowe,  sportowe i  artystyczne organizowane przez przedszkola,  inne
formy wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowe w Starogardzie Gdańskim,
2)  wszelkie  wyjazdy  pracowników  poza  miejsce  wykonywania  pracy,  tj.  m.in.  na  szkolenia
pracownicze,
3) wszelkie wyjazdy dzieci i młodzieży w związku z organizowanymi wycieczkami itp. formami
imprez,
4)  wszelkie  przyjazdy  do  przedszkoli,  innych  form  wychowania  przedszkolnego  i  szkół
podstawowych w Starogardzie Gdańskim, gości spoza wymienionych w ust. 1 jednostek systemu
oświaty.”. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje do odwołania.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1078,
poz. 1680, poz. 1681, poz. 1818, poz. 2197 i poz. 2248 oraz z 2020 r. poz. 374.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568 i poz. 695.
3 Zmiany tekstu jednolitego wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 492, poz. 595, 

poz. 642 i poz. 742.


