
 

Zarządzenie nr 147/V/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Pszowie 

z dnia 15 maja 2020 r. 

 
w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć rewalidacyjnych, zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla 

uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszowie, w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 

 
na podstawie: § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 6 z późn. zm.), §  4b pkt 1 rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej 
z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 ze zm.), §  14 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. poz. 493 ze zm.), po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego. 

  

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. W okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 07 czerwca 2020 r. funkcjonowanie szkoły nadal 

ulega ograniczeniu. 

2. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawiesza się 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami dydaktycznymi dla klas I-III w okresie od 18 

maja do 07 czerwca 2020 r..  

3. Zawiesza się również w okresie od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. zajęcia 

rewalidacyjne dla uczniów posiadających stosowne orzeczenie PPP. 

4. Realizowanie zadań szkoły, w okresie czasowego zawieszenia, odbywa się z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, na dotychczasowych zasadach.  

§ 2 

1. W dniach od 18 maja do 07 czerwca 2020 r. zawiesza się również wszystkie zajęcia sportowe, 

realizowane w sali gimnastycznej i boisku przyszkolnym ze sztuczną nawierzchnią. 

 

§ 3 

1. Z dniem 01 czerwca 2020 r. szkoła umożliwia dobrowolne konsultacje indywidualne i grupowe 

dla uczniów, które odbywać się będą na terenie szkoły oraz korzystanie z biblioteki szkolnej. 

2. Harmonogram i forma konsultacji oraz zasady korzystania z biblioteki szkolnej uwzględniają 

przepisy odrębne dotyczące ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 

epidemii oraz wytycznych ministra właściwego do spraw zdrowia, Głównego Inspektora 

Sanitarnego oraz ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Szczegóły zawiera 

Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Dyrekcja szkoły przekaże uczniom i ich rodzicom informację o formie, zasadach i terminach 

tych konsultacji za pomocą e-dziennika Librus do dnia 22 maja 2020 r.. 

4. Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać wyłącznie uczniowie zdrowi, bez 

objawów choroby zakaźnej. 

§4 

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia na okres czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty. 

 


