
Zarządzenie nr 6/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie z dnia 23.10.2020 
wprowadzające zmiany organizacyjne w placówce dotyczące zmiany zdalnego nauczania 

w klasach IV – VIII na podstawie wytycznych MEN z dnia 23.10.2020 r. 
Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. 2020, poz. 410 ze zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające 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. 493 ze zm.) 

3. Wytyczne Ministerstwa Zdrowia, GIS i MEN dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych 
form wychowania przedszkolnego (https://www.gov.pl/web/edukacja/wytyczne-dla-przedszkoli, dostęp: 25.08.2020 r.) 

4. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567) 

5. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 – IV aktualizacja, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337) 

Zarządza się co następuje: 
§ 1 

Od 24.10.2020 r. wprowadza się zmiany dotyczące zawieszenia zajęć stacjonarnych dla klas IV 

– VIII, które będą obowiązywały do 08.11.2020 r.  

§ 2 

W Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Przyjmie zajęcia w tych klasach będą 

prowadzone wg dotychczasowego planu lekcji na platformie Microsoft 365 (Microsoft Teams), 

z ta różnicą, że każda jednostka lekcyjna będzie trwała 30 minut. 

§ 3 

Zajęcia będą prowadzone „na żywo”, uczniowie przystępują do zajęć bez spóźnień, 

przygotowani (zeszyty, podręczniki, strój) tak, jak do stacjonarnych lekcji. Brak dyscypliny 

będzie wpływał na ocenę ze sprawowania. 

§ 4 

Kontakty rodziców z wychowawcą/nauczycielem z wykorzystaniem platformy Microsoft 365 

zostały ustalone w dniu 20.10.2020 r. na szkoleniu dla rodziców. 

§ 5 

Oddziały przedszkolne oraz klasy I – III będą odbywały zajęcia jak dotychczas. 

§ 6 

Dowozy dzieci będą się odbywały planowo. W czasie zdalnego nauczania nie będzie odwozu 

o godz. 15.45 

§ 7  

Wszystkie wytyczne niniejszego zarządzenia zostały ustalone w porozumieniu dyrekcji 

z organem prowadzącym. 

§ 8   

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 23 października 2020 r. 


