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Zarządzenie nr 4/2021 
z dnia 2 marca 2021r. 

Dyrektora Niepublicznego Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 67 w Olsztynie  
w sprawie wprowadzenia ograniczeń w okresie zagrożenia epidemicznego  

 
 

 Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 01 września 2017r. Prawo oświatowe  

(tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. poz. 910) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz. 1604), w związku  

z odnotowanym wzrostem zakażeń na COVID-19 oraz wprowadzonymi obostrzeniami na terenie 

województwa warmińsko-mazurskiego, w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się COVID-19, zrzą-

dza się, co następuje:   

§ 1. 
 

1. W okresie od dnia 2 do 26 marca 2021r. w Ośrodku wprowadza się następujące ograniczenia: 

a) Zakaz opuszczania przez Wychowanków terenu Ośrodka; 

b) Zakaz odwiedzin Wychowanków na terenie Ośrodka; 

c) Zakaz przebywania na terenie Ośrodka osób trzecich bez uzasadnionej potrzeby oraz po-

nad czas konieczny dla załatwienia konkretnej sprawy. 

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1 personel Ośrodka zobowiązany jest zapobiegać  

kontaktom Wychowanków Ośrodka z osobami trzecimi przebywającymi w celach  

służbowych na terenie Ośrodka.  

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1 nie są przewidywane urlopowania Wychowanków  

do miejsca zamieszkania (lub innego miejsca pobytu), z wyjątkiem przypadków szczególnie 

uzasadnionych względami rodzinnymi lub osobistymi. O ewentualnym urlopowaniu  

Wychowanka decyduje Dyrektor Ośrodka.  

4. Najbliższe urlopowanie Wychowanków przewidywane jest w okresie od 26 marca do 7 kwiet-

nia  2021r., przy czym termin ten – w zależności od sytuacji pandemicznej w kraju – może 

ulec zmianie. 
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§ 2. 

1. Wychowawcy grup zobowiązani są do egzekwowania ograniczeń wprowadzonych  

niniejszym zarządzeniem. 

2. Wychowawcy grup zobowiązani są również poinformować telefonicznie lub mailowo  

rodziców Wychowanków o wprowadzonych ograniczeniach oraz o najbliższym  

przewidywanym terminie urlopowań.    

§ 3. 

Ograniczenia wprowadzone niniejszym zarządzeniem nie wpływają na sposób prowadzenia 

zajęć wychowawczo- opiekuńczych w Ośrodku oraz zajęć dydaktycznych w funkcjonującej w 

Ośrodku  Niepublicznej Szkole Podstawowej Specjalnej 67 w Olsztynie.  

§ 4.  

 Publikacja Zarządzenia nastąpi poprzez wywieszenie Zarządzenia na tablicy ogłoszeń  

w Ośrodku oraz zamieszczenie na stronie internetowej Ośrodka.  

§ 5.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 2021r.  
           

 

 
 
Olsztyn, dnia 2 marca 2021r.                                   …………………………………………………… 

                                            podpis Dyrektora Ośrodka 

 


