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Zarządzenie Dyrektora SzkoĘ Podstawowej im. Jana III Sobieskiego

w Porajowie nr 8120ż1 z dnia 15 lutego 202l r.

w sprawie czasowęgo ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 15,02.ż021 roku

do28.02.ż021 roku.

Na podstawie § 1a ust. 1 pkt I rozporządzenia MEiN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sPrawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

zzapobieganiem, przeciwdziałaniem izwalczaniem COVID,19 (Dz.I].z2020r.P1Z.I389 ze

zmianami) zarządzarl, co następuj e :

§1.

od dnia 15 |tftego 202I f. do dnia 28 Iutego 202I r. w Szkole Podstawowej

im. Jana III Sobięskiego w Porajowie ogranicza się funkcjonowanie jednostki.

§2.

1. Organizacjapracy szkoły przedstawia się następująco:

a. Uczniom klas 1-3 Dyrektor szkoły organizuje naukę w formie stacjonarnej.

b. Uczniom klas 1-3 Dyrektor szkoły organizuje opiekę w świetlicy szkolnej.

c. Uczniom klas 4-8 Dyrektor szkoły organizuje edukację zda|ną.

d. Uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności llsb z powodu innYch

waznych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, Dyrektor szkoły organizuje

zajęciaw szkole.

e. Uczniom klasy 8. Dyrektor umożliwia konsultacje indyŃidualne lub gruPowe

z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z którYch uczeń

przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. 
.

f. Uczniom klas 1-8 Dyrektor szkoły umożliwia korzystanie ze zbiorów biblioteki

szkolnej.

2. Organizację pracy szkoły w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty określa ,,Regulamin organizacji pracy szkoły w okresie czasowego

ograniczenia fuŃcjonowania szkoŁy", który stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.



§3.

Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych, do przeanalizowania Programów

nauczania i ewentualnej ich modyfikacji w sposób umożliwiających realtzację w zdalnYm

nauczaniu. - zńącznik nr 2.

§4.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowy ch zadah szkoły, DYrektor szkołY

nauczycielom, których realizacja procesu dydaktycznego jest utrudniona bądŹ niemoŻltwa

ze względu na formę nauczania na odległość, przydzie|a inne zadanta Prowadzone

bezpośrednto zucznia,rli lub na ichrzęczw ramach obowiązującego go pensum,

§5.

Zobowiązuje wychowawców klas do przekazanta rodzicom i uczniom ,,Regulaminu

orgarńzacjtpracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia fuŃcjonowania szkołY".

§6.

Traci moc Zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 7l20żI z dnia 01 lutego ż02I r.

§7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 lutego 2021t.
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