
OGŁOSZENIE 

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną oraz działając na podstawie 

rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 561) dyrektor Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku informuje, że w dniach 29.03.2021 – 11.04.2021 

uczniowie klas I – VIII, klas specjalnych (3s, 5sl, 6sl, 7sl, 8sl, 7su, 8su), klasy autystycznej 

przechodzą w tryb nauki zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. Dzieci z oddziałów przedszkolnych (zerówek), we wskazanym wyżej okresie, 

będą mieć również organizowane zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

Przypominam, że nauka zdalna w naszej placówce odbywa się zgodnie z przepisami 

zarządzenia nr 5 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku 

z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 2020/2021 (zarządzenie dostępne na stronie 

szkoły: www.sp2przeworsk.pl w zakładce: zarządzenia dyrektora). W wyżej wymienionym 

zarządzeniu zmianie ulegają zapisy: § 1, § 2, § 3,  § 16 ust. 1. Uchylone zostają zapisy: § 10 

ust. 1 pkt 2,  §  19. 

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia MEiN, od dnia 29 marca 2021 roku, szkoła 

będzie prowadzić działalność opiekuńczą wyłącznie dla dzieci z klas I – III oraz 

organizować zajęcia w oddziale przedszkolnym wyłącznie dla dzieci, których rodzice złożą 

odpowiedni wniosek do dyrektora szkoły i spełniają jedno z poniższych kryteriów:  

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, 

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, 

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

e) wykonują działania ratownicze, 

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 

pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 

i 2369), 

g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy 

z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom 

niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których 

mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, 

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach 

opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, 

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart. 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek. 

Opieka dla ww. dzieci będzie zapewniona w świetlicy szkolnej, w godzinach 6:45 –16:00. 

W trakcie przebywania w świetlicy dzieci będą mogły skorzystać z obiadu. Warunkiem 

zgłoszenia dziecka jest wypełnienie oświadczenia przez rodzica i dostarczenie dokumentu do 

szkoły lub przesłanie pocztą elektroniczną (oświadczenie dostępne na stronie szkoły: 

www.sp2przeworsk.pl w zakładce: dokumenty szkoły – druki do pobrania. 
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