
Zarządzenie nr 37/2019/2020 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku 

z dnia 18 maja 2020 roku  

 

w sprawie  

 

zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja 

w Przeworsku w związku z prowadzeniem działalności opiekuńczo – 

wychowawczej i dydaktycznej w oddziałach przedszkolnych, klasach I – III 

oraz konsultacji dla uczniów klas IV – VIII od dnia 18 maja 2020 roku 

 
Działając na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 

roku w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 

marca 2020 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 410, 492, 595, 

642, 742, 780, 871); wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 

maja 2020 roku dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 

wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3; wytycznych 

Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 15 

maja 2020 roku dla szkół podstawowych w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, zajęć rewalidacyjnych 

i konsultacji z nauczycielami w szkole 

 

zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1. 

1. Od dnia 18 maja 2020 roku do dnia 7 czerwca 2020 roku w Szkole 

Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja dopuszcza się możliwość 

prowadzenia zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, w uzgodnieniu z organem 

prowadzącym. 

2. Od dnia 25 maja 2020 roku do dnia 7 czerwca 2020 roku Szkoła 

Podstawowa nr 2 im. Hugona Kołłątaja prowadzić będzie: 

1) działalność opiekuńczo – wychowawczą: 

a) dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego, 

b) dla uczniów klas I-III; 



2) konsultacje dla uczniów klas VIII z nauczycielami prowadzącymi zajęcia, 

w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty (język 

polski, matematyka, język angielski). 

3. Od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 7 czerwca 2020 roku uczniom 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku zostanie 

zapewniona możliwość konsultacji z nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia edukacyjne oraz możliwość korzystania z biblioteki szkolnej. 

§ 2. 

Korzystanie z zajęć opisanych w § 1 odbywać się będzie przy 

bezwzględnym zachowaniu procedur stanowiących załącznik do 

niniejszego zarządzenia oraz na zasadzie całkowitej dobrowolności ze 

strony rodziców dzieci i młodzieży. 

§ 3. 

Zajęcia wynikające z prowadzonej przez szkołę działalności opiekuńczo – 

wychowawczej będą prowadzili wychowawcy świetlicy szkolnej. W razie 

zaistnienia potrzeby, zajęcia te będą mogli prowadzić inni nauczyciele 

zatrudnieni w szkole, z tym że w pierwszej kolejności prowadzenie ww. 

zajęć dyrektor szkoły będzie zlecać nauczycielom, którzy z uwagi na 

zmienione warunki kształcenia w związku z ogłoszonym stanem epidemii 

nie realizują zajęć w wymiarze wynikającym z ich umowy o pracę. 

 

§ 4. 

Do dnia 7 czerwca  2020 roku lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do 

czasu powrotu uczniów do szkoły, zajęcia dydaktyczne (realizacja 

podstawy programowej) i inne zajęcia edukacyjne, w dalszym ciągu, 

realizowane będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość 

 



§ 5. 

Załącznikami do zarządzenia są następujące procedury: 

1) Procedura funkcjonowania oddziałów przedszkolnych i klas I – III 

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku 

w trakcie epidemii COVID-19 w ramach zajęć opiekuńczo – 

wychowawczych od dnia 25 maja 2020 roku. 

2) Wewnętrzne procedury przychodzenia/wychodzenia oraz przebywania 

uczniów w szkole podczas konsultacji z nauczycielami. 

3) Deklaracja udziału dziecka w zajęciach opiekuńczo – wychowawczych 

organizowanych przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Hugona Kołłątaja 

w Przeworsku. 

4) Zgoda rodzica na pomiar temperatury w związku z udziałem dziecka 

w konsultacjach z nauczycielami. 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 roku. 

 

 

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku 

mgr Bogdan Sebzda 

 

 


