
ZARZĄDZENIE NR 30/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej  
w Raciążku z dnia 30 kwietnia 2021 roku 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
zarządzam się̨, co następuje:  

§1 

1. W czasie od 04 maja 2021r. do 15 maja 2021r. Szkoła Podstawowa im. Komisji 
Edukacji Narodowej w Raciążku funkcjonuje w ograniczonym zakresie.  

2. Czasowe ograniczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Komisji Edukacji 
Narodowej w Raciążku wiąże się z:  

a) Nauką z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) dla 
uczniów kl. IV – VIII,  

b) Nauką stacjonarną dla uczniów z kl. I – III.   

3. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością̨ odbywa się̨ w porozumieniu z rodzicami 
ucznia.  

4. Praca specjalistów, pedagoga szkolnego i psychologa pozostaje bez zmian.  
5. Uczniowie odbywający naukę̨ na odległość́ mają prawo do korzystania z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej (po uprzednim 
wyznaczeniu terminu przez nauczyciela).  

                                                             §2 

1. Biblioteka szkolna w celu udostepnienia księgozbioru czynna będzie wg godzin 
otwarcia. 

§3 

1. Zajęcia opiekuńcze w świetlicy szkolnej organizowane są̨ w godzinach 7.00- 14.00 
dla uczniów kl. I – III. 

§4 

1. Pracowników szkoły przebywających na terenie placówki obowiązuje reżim 
sanitarny i obowiązek przestrzegania wdrożonych procedur bezpieczeństwa.  

2. Każdy, kto nie jest aktualnie Uczniem, Nauczycielem, Pracownikiem szkoły lub 
Rodzicem/Prawnym Opiekunem, a wchodzi na jej teren jest osobą obcą. 

3. Osoba taka jest zobowiązana przy wejściu do szkoły, zgłosić przebywającemu tam 
pracownikowi obsługi chęć wejścia i wpisać do księgi wejść/wyjść swoje imię i 
nazwisko oraz wskazać pracownikowi szkoły cel swojej wizyty. 

4. Obcy nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego, ważnego powodu 



5. W terminie do każdego poniedziałku do godziny 10.00 zobowiązuje nauczycieli do 
przesłania raportu z tygodniowej realizacji zajeść́ prowadzonych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość – na funkcjonującym w szkole druku.  

 
§5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 04.05.2021 r.  

§6 

Zobowiązuje się̨ pracowników pedagogicznych do zapoznania się̨ z niniejszym zarządzeniem 
za pośrednictwem platformy Teams oraz stosowania.  

 


