
Zarządzenie Nr 6 /2021 

Dyrektora 

 Szkoły Podstawowej Nr 1 

im.  H. Sienkiewicza w Czańcu 

z dnia 19 marca 2021 r. 
 

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii 

COVID-19 

w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i w 

związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty 

Na podstawie: 

 Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

• Rozporządzenie MEiN z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 

1. Zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach I-III do nauczania w formie pracy 

zdalnej, wykonywanej w szkole lub poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania 

czyli realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość. 

2. Zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach IV-VIII do kontynuacji nauczania 

w formie pracy zdalnej, wykonywanej w szkole lub poza siedzibą szkoły, w 

miejscu zamieszkania czyli realizację zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

3. Działalność opiekuńcza dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania 

publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 , uczęszczających do klas I-III  może odbywać się na wniosek rodzica złożony 

do dyrektora szkoły.   

4. Ustalam, iż zajęcia wynikające z orzeczeń np. rewalidacja, mogą odbywać się w 

trybie stacjonarnym w  Szkole Podstawowej Nr 1 w Czańcu , ale po złożeniu 

wniosku przez rodziców do dyrektora szkoły. 

5. Praca biblioteki szkolnej jest wykonywana w formie stacjonarnej celem 

umożliwienia uczniom korzystania z jej księgozbioru. 



 

 

§2 

 

Zarządzenie obowiązuje do 11 kwietnia 2020 r. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie www szkoły i w dzienniku 

elektronicznym. 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021 r. 

 

 

 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej Nr 1 

im.  H. Sienkiewicza w Czańcu 
 

 


