
Zarządzenie nr 14/2020/2021

Dyrektora Zespołu Szkół w Zbicznie

z dnia 06.11.2020r. 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną 

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

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

zarządzam, co następuje:

§1.

1.  Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w

    Zbicznie dla klas1-3 w okresie od dnia 09.11.2020r. do dnia 29.11.2020r. ze względu na aktualną 

    sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

2. Przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych w Szkole Podstawowej w Zespole Szkół w

    Zbicznie dla klas 4 – 8 w okresie od dnia 09.11.2020r. do dnia 29.11.2020r. ze względu na  

    aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów.

3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1 i 2, zadania w Szkole

    Podstawowej w Zespole Szkół w Zbicznie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 

    kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach 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). 

§2.

1. W Zespole Szkół w  Zbicznie funkcjonuje  świetlica szkolna, w szczególności dla uczniów,

    których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 oraz w  innych 

    uzasadnionych przypadkach po uzyskaniu zgody dyrektora.

2. Zajęcia wynikające z orzeczeń i opinii (rewalidacja, zdw, zkk, logopedia i inne) odbywają się w

    trybie stacjonarnym lub w trybie zdalnym.

3. Praca biblioteki szkolnej jest wykonywana w formie stacjonarnej celem umożliwienia uczniom

    korzystania z jej księgozbioru.



4. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych szkoła umożliwia przeprowadzenie olimpiad,

    turniejów i konkursów na terenie szkoły.

5. Uczniowie klas 8 mogą uczestniczyć na terenie szkoły w konsultacjach indywidualnych lub

    grupowych z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń   

    przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty.

§3.

Przedszkole w Zespole Szkół w Zbicznie  pracuje w trybie stacjonarnym według planu.

§4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Zespołu Szkół w Zbicznie oraz w dzienniku

elektronicznym.

§5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 09.11.2020r.

                                                                                       Urszula Pomianowska

                                                                                 Dyrektor Zespołu Szkół w Zbicznie

                                                                                           


