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Zarządzenie Dyrektora SzkoĘ Podstawowej im. Jana III Sobieskiego
w Porajowie nr 37lżOż0z łJnia 30 tistopadażOż0 r.

\\-sprarł,ie czasowego ograniczenia ftrnkcjonowania szkoły od dnia 30.1I.20Ż0 roku
do 03.01.]0]l roktr.

Na podstawie rozporządzenia MEiN z dnia 12 sierpnia 2020 t. w sprawie czasowego
ograniczenia ftrnkcjonowania jednostek systemu oświaty rł, związktr z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
§ 1a ust.

1

pkt

l

l

zwalczaniem COVID-I9 (Dz. LI.

z

2O2O

r, PoZ.1389 zę zmiarran.i)

zatządzam. co następrrje:

§l.
od dnia 30 listopada

2020 r. do dnia 03 stycznia 20Żl r.

w Szkole

Podstawowej

irn. Jarra III Sobieskiego w Porajowie ogranicza się fLlnkcjonowanie jednostki.

§2.
1.

Or ganizacja pr acy szkoły przedstawia się następuj ąco

2.

Uczniom klas 1_8 Dyrektor szkoły organizuje edukację zdalnąprowadzonązgodnie

z

:

zasadami określonymi w zŃączniku do niniejszego zarządzenia.

z lwagi na rodzaj niepełnosprawnościlub brak mozliwości
zajęó z v,rykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległoŚÓ

Uczniom, ktorzy
realizowania

w miejscu zamieszkania, Dyrektor szkoły organizuje zajęcia w szkole.
4.

Rodzic/ prawny opiekun dziecka, dla którego zajęciazorganizowane zostałY w szkole,
zobowiązany jest do podpisania oświadczeniastanowią cego zŃącznik nr

1,

§3.
1.

Uczniom klas 1-3, których rodzicelprawni opiekunowie zatrudnieni są w Podmiotach

wykonujących dzińalnośó leczniczą oraz inne zadania publiczne w zwięku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, Dyrektor szkoły na wniosek rodziców - organizuje opiekę w świetlicy szkolnej,

2.

Rodzic/ prawny opiekun zobowiryany jest do podpisania oświadczenia Stanowiącego
zaŁącznlknr

L

§1.

Zobowiązuię nar_rczycieli eclukacji przeclmiotor,vych, do przeanalizowarria Programów
trauczania i ewentualnej ich modyfikacji r,v sposób unrozliwiających realizację w zdalnYm
nauczaniu.

-

załącznlknt ż.

§5.

W celu zapewnienia

prawi<lłow,ej realizacji statutowych zadań szkoły, DYrektor szkołY

nauczycielom, których realizacja procesll dydaktycznego jest utrudniona bądz nienrożliwa
zę w,zględu na folmę tlauczatlia na odległość,przydziela inne zadanta Prowadzone
bezpośrednio z uczntami lub

r"ra

ich rzęcz w ramach obor.viązującego go pensum,

§6.
Zobow-iązLrje r,vychowawców klas

do

przekazanta rodzicom

i

uczniom .,Regulamintt

organizacji pracy szkoły w okresie czasowego ograniczenia fr"rnkcjonowania szkołY". którY
stanowi załączntk nr 3 do zarządzenta,

§7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 30 listoPada2020 r.
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