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Zarządzenie Nr 35/2020 

 
Dyrektora Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku  

 z dnia 6.11.2020 roku 

 

w sprawie organizacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej  

w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku od 9.11.2020r. podczas trwania 

pandemii COVID-19, rok szkolny 2020/2021 

 

 

Podstawa prawna: 

 

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada  2020r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganie, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

2. Ustawa 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. 2020, poz. 374 

 

W związku trwaniem pandemii spowodowanej wirusem COVID -19 i przejściem klas I-VIII 

na naukę zdalną od dnia 9.11.2020r. Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w 

Kurzętniku  zarządza co następuje:  

 

§ 1 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku zobowiązuje się do 

zorganizowania zajęć opiekuńczych dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadnia publiczne w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczących się w 

klasach I-III Szkoły Podstawowej. Organizacja zajęć opiekuńczych zgodnie z wytycznymi 

MEN, MZ i GIS dla niepublicznych i publicznych szkół i placówek od 1 września 2020r. 

 

 

 

 



§ 2 

Koordynator świetlicy ma obowiązek zebrania informacji od rodziców o potrzebie 

uczęszczania ich dzieci ze względu na wykonywany zawód na świetlicę szkolną. W grupie 

przebywa max. 12 osób w uzasadnionych przypadkach 14 osób. Zajęcia odbywają się do 12 

osób w świetlicy szkolnej, a powyżej w sali dydaktycznej, jedna grupa jedna sala w miarę 

możliwości opiekę sprawują ci sami nauczyciele. Zajęcia odbywają się z zachowaniem reżimu 

sanitarnego zgodnie z przyjętym regulaminem świetlicy. Powierzchnia przypadająca na  

1 ucznia/ nauczyciela wynosi nie mniej niż 4m2 , zachowany zostaje dystans między uczniami 

a pracownikami. Obowiązek zakrywania ust i nosa, ograniczone zostają wyjścia grupowe w 

miejsca o zamkniętej przestrzeni, zaleca się wyjścia na świeże powietrze.   

   

§ 3 

Zajęcia zarejestrowanych klubów sportowych odbywają się zgodnie z harmonogramem i 

zachowaniem reżimu sanitarnego oraz regulaminu hali sportowej w Zespole Szkół im. 

Władysława Jagiełły w Kurzętniku.  

 

§ 4 

Dyrektor Zespołu Szkół im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku umożliwia zorganizowanie 

zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego konsultacji dla uczniów klas VIII stacjonarnie 

budynku Szkoły Podstawowej i on-line. 

 

§ 5 

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych możliwe jest przeprowadzenie olimpiad, turniejów 

i konkursów na terenie Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Władysława Jagiełły  

w Kurzętniku zgodnie z zachowaniem reżimu sanitarnego. Tytuły laureata i finalisty olimpiady 

oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posiadaczom istotne uprawnienia, zarówno 

w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie rekrutacji.  

§ 6 

Biblioteka szkolna pracuje zgodnie z harmonogramem i z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

 

§ 7 

Pedagog szkolny pracuje zgodnie z harmonogramem i z zachowaniem reżimu sanitarnego. 



 

§ 8 

Zajęcia zindywidualizowana ścieżka nauczania odbywają się zgodnie z harmonogramem i 

zachowaniem reżimu sanitarnego  

§ 9 

Indywidualne nauczanie odbywa się zgodnie z harmonogramem z zachowaniem reżimu 

sanitarnego. (w domu ucznia zgodnie z deklaracją rodzica). 

§ 10  

W/w procedury obowiązują od dnia wejścia w życie zarządzenia 

 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania przez Dyrektora Zespołu Szkół im. 

Władysława Jagiełły w Kurzętniku. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


