
ZARZĄDZENIE NR 11/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej 

im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi 

z dnia 21 maja 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia w szkole procedur bezpieczeństwa 

i zmiany organizacji zajęć w budynku Szkoły 

 

Na podstawie: 

Rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. oraz z dnia 14 maja 

2020 r. zmieniających rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19,  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 781, 871 i 872), 

 Wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego, wytycznych 

Ministerstwa Zdrowia oraz Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Podstawa programowa kształcenia ogólnego we wszystkich oddziałach Szkoły realizowana 

jest przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

§ 2. 

Dla dobrowolnie zgłoszonych przez rodziców dzieci oddziału przedszkolnego i uczniów klas 

I – III zajęcia opiekuńczo – wychowawcze, dydaktyczne prowadzą: wychowawca oddziału 

przedszkolnego, nauczyciele kl. I-III, nauczyciele świetlicy, oraz inni nauczyciele Szkoły 

zgodnie z Organizacją realizacji przez nauczyciela zadań w szkole oraz zadań z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, która stanowi Załącznik nr 1 do 

niniejszego Zarządzenia. 

§ 3. 

Podczas prowadzenia zajęć opiekuńczo - wychowawczych, dydaktycznych, w czasie 

konsultacji dla uczniów w szkole oraz w czasie pracy Szkolnego Zespołu Egzaminacyjnego 

na terenie Szkoły obowiązują odpowiednie Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, 

Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz 

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana 

Pawła II w Nowej Wsi związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19, które stanowią Załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. 

Od 25 maja 2020 r. dla chętnych uczniów klasy VIII, a od 1 czerwca 2020 roku dla chętnych 

uczniów z pozostałych klas nauczyciel przedmiotu może, za zgodą rodziców/prawnych 

opiekunów ucznia, zorganizować w szkole konsultacje pomagające przygotować się do 

egzaminu lub umożliwiające poprawę oceny. Konsultacje odbywać się będą zgodnie z 

harmonogramem ustalonym przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.  

§ 5. 

Szkoła umożliwia korzystanie z biblioteki szkolnej w celu wypożyczenia i zwrotu książek 

zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 roku. 


