
 

ZARZĄDZENIE NR 12 /2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu                                           

z dnia 06 listopada 2020 roku,                                                                                                            

w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Żarnowcu, w okresie 

od 09.11.2020r. do 27.11.2020r. 

 

Podstawa prawna: 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 05 listopada 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                               

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. z 2020r. poz. 1960) zarządza się,                          

co następuje: 

 

§ 1. 

 

W oddziałach przedszkolnych zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym. 

 

§ 2. 

 

W klasach I -VIII wprowadza się tryb nauki zdalnej, na platformie Microsoft Teams. 

 

§ 3. 

 

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie będą mogli uczyć się zdalnie                        

w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem 

komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). 

 

§ 4. 

 

W okresie zawieszania zajęć stacjonarnych, umożliwia się uczniom klasy 8 konsultacje 

indywidualne w szkole z nauczycielami przedmiotów, z których uczeń przystępuję                                      

do egzaminu ósmoklasisty, po wcześniejszym ustaleniu terminu. 

 

§ 5. 

 

Szkoła zapewnienia funkcjonowanie świetlicy szkolnej, która prowadzi zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku  z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III szkoły. 

 

 

 

 



§ 6. 

 

Biorąc pod uwagę czasowe ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych                          

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, wprowadza                     

się  „Regulamin korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych w Szkole Podstawowej                   

im. Janusza Korczaka  w Żarnowcu”, co stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia                                           

Nr 12/2020/2021, którego treść znajduję na stronie internetowej szkoły w zakładce: 

„Organizacja pracy szkoły  i oddziałów przedszkolnych w czasie trwającej epidemii SARS-

CoV-2 w okresie  od 09.11.2020r  do 29.11.2020r.”. 

 

§ 7. 

 

Wprowadza się nowy „Regulamin kształcenia na odległość” co stanowi załącznik                              

nr 1 do Zarządzenia Nr 12/2020/2021 obowiązujący od dnia 09 listopada 2020r. na czas 

nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Żarnowcu, którego treść 

znajduję na stronie internetowej szkoły w zakładce: „Organizacja pracy szkoły  i oddziałów 

przedszkolnych w czasie trwającej epidemii SARS-CoV-2 w okresie  od 09.11.2020r.                             

do 29.11.2020r.”. 
 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

                            Podpis i pieczątka Dyrektora Szkoły 

 


