
 

ZARZĄDZENIE NR 30/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu                                           

z dnia 28 maja 2020 roku,                                                                                                            

w sprawie dalszego funkcjonowania pracy i nauki w Szkole Podstawowej                                  

im. J. Korczaka w Żarnowcu, w okresie ograniczeń spowodowanych pandemią                 

COVID-19..  

 

Na podstawie: art. 68 ust.1 pkt.1  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148,1078,1287,1680,1681,1818, 2197 i 2248 ,Rozporządzenia 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), 

Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie 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), Rozporządzenia MEN 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 oraz rozporządzenia 

MEN z dnia 14 maja 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

poz.872)  

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Od dnia 25 maja 2020r. w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu,  

na wniosek rodziców/prawnych opiekunów uczniów wznawia się działalność 

opiekuńczo–wychowawczą dla klas I-III. 

2. Dla dzieci z Punktu Przedszkolnego w Żarnowcu i oddziału przedszkolnego w Szkole 

Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu pozostaje otwarta możliwość 

zorganizowania zajęć opiekuńczo- wychowawczych, za zgodą rodziców/prawnych 

opiekunów. 

3. Od dnia 25 maja 2020r. dla uczniów klasy VIII dostępne są konsultacje z wszystkich 

przedmiotów, a w szczególności egzaminacyjnych. 

4. Od dnia 25 maja 20202r. organizuje się zajęcia rewalidacyjne, w formie uzgodnionej  

przez dyrektora szkoły z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. 

5. Od dnia 1 czerwca 2020r. zorganizowane zostaną konsultacje z nauczycielami  

dla pozostałych uczniów z klas IV- VII.   

6. Nadal aktualną pozostaje forma kształcenia na odległość na platformie Microsoft Teams 

oraz komunikacja przez iDziennik.  

  



§ 2 

Szczegóły organizacji wyżej wymienionych form zajęć zostają zawarte w dokumencie                           

„Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej im.                                 

J. Korczaka w Żarnowcu” wraz z dwoma załącznikami, która znajduje się na stronie internetowej 

szkoły www.spzarnowiec.pl, w zakładce „ Kształcenie na odległość”.          

           § 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Aleksandra Obszyńska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu 

 

 

http://www.spzarnowiec.pl/

