
ZARZĄDZENIE NR 52/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach  

z dnia 6 listopada 2020 r. 

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. 2020 poz. 1960) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

W terminie od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. zawieszam zajęcie w trybie 

stacjonarnym dla uczniów klas I-III. W tym okresie, dla edukacji wczesnoszkolnej 

wprowadzam kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie z wykorzystaniem metod 

i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie wymagają osobistego 

kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych 

wskazanych przez nauczyciela.   

§ 2. 

W terminie od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. przedłużam zawieszenia zajęcie                  

w trybie stacjonarnym dla uczniów klas IV-VIII. W tym okresie, uczniowie drugiego etapu 

edukacyjnego kontynuują kształcenie na odległość, rozumiane, jako kształcenie                                 

z wykorzystaniem metod i technik oraz środków komunikacji, które w procesie edukacji nie 

wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania                              

z materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.   

 

§ 3. 

Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność nie mogą uczyć się w formie zdalnej, 

zostaną zorganizowane zajęcia w trybie stacjonarnym lub zdalne w szkole (z wykorzystaniem 

komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole). 

 

§ 4. 

Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne zostają oddelegowani do pracy w domu                             

z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. 

Rozwiązanie to przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród 

pracowników na terenie placówki. 

§ 5. 

W okresie zdalnego nauczania szkoła zapewnienia funkcjonowania świetlic szkolnych dla 

uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. 

Opieka świetlicowa będzie zapewniona w godzinach pracy świetlicy 7.00 – 16.00.  

 

 



§ 6. 

Biblioteka szkolna będzie funkcjonowała, w dalszym ciągu, na terenie szkoły. Godziny pracy 

biblioteki nie ulegają zmianie.  

 

§ 7. 

W czasie kształcenia na odległość obowiązuje Regulamin zdalnego nauczania zawarty                        

w Zarządzeniu nr 50/2020 z dnia 23 października 2020 r.  

 

§ 8. 

Zobowiązuje się pracowników pedagogicznych do zapoznania się oraz stosowania                              

z niniejszym zarządzeniem.  

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

(-) Karolina Linek  

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stawkach  

 


