
 

Zarządzenie Nr 22/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w 
Niechorzu z dnia 21 maja 2020 r. 

w sprawie organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego  
w klasach I – III szkoły podstawowej i konsultacji dla uczniów w okresie  

od 25 maja do 7 czerwca 2020 r.  
 

 
        Na podstawie § 7 ust. 3-8, § 9a i § 9a rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) oraz § 3 pkt 4-7 rozporządzenia MEN z dnia 11 

marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz. U. z 

2020 r. poz. 410 ze zm.)   

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

     W związku z możliwością organizacji od 25 maja 2020 r. w formie stacjonarnej zajęć 

opiekuńczo-wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III szkoły 

podstawowej, z powodu braku deklaracji rodziców/prawnych opiekunów uczestnictwa dzieci 

w zajęciach na terenie szkoły dyrektor szkoły nie wprowadza planu zajęć dla poszczególnych 

oddziałów klas oraz nie dokonuje przydziału nauczycieli do prowadzenia zajęć opiekuńczo-

wychowawczych i zajęć dydaktycznych w tych oddziałach.  

   

§ 2. 

    Od dnia 25 maja 2020 r. wprowadza się plan konsultacji dla uczniów klas VIII i przydziela 

się godziny przeznaczone na konsultacje, zgodnie z załącznikiem 1 do zarządzenia. 

 

§ 3. 

   Ustalam od dnia 25 maja 2020 r. godziny pracy nauczyciela bibliotekarza: wtorki – 8.00 -

13.00, czwartki – 8.00 - 13.00. Pracownik biblioteki wypożycza książki na podstawie 

pisemnego zamówienia ucznia, złożonego w sekretariacie szkoły lub drogą elektroniczną z 

wykorzystaniem e-dziennika. Wejścia pomiędzy regały z książkami mają być niedostępne 

czytelnikom. Książki do odbioru przygotowuje bibliotekarz, a przed przekazaniem ich 

uczniowi pakuje je do torby foliowej. Zwrócone książki są odkładane w bezpieczne miejsce 

na okres 48 godzin.   

 

 



§ 4. 

   Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z procedurami ochrony zdrowia uczniów                                    

i pracowników, wdrożonymi Zarządzeniem Dyrektora Nr 23/2019/2020 

 

§ 5. 

   Imienne przydziały zadań nauczycieli w okresie od 25 marca – 7 czerwca 2020 r., w tym 

realizację zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość ustala zgodnie  

z § 7 ust. 7 rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.) 

dyrektor szkoły.  

§ 6. 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 maja 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         Załącznik nr 1 do zarządzenia  

nr 22/2019/2020 z dnia 21.05.2020r. 

 

Plan konsultacji: 

Konsultacje odbywać się będą we wtorki i w czwartki 

Rodzaj zajęć Czas realizacji Nauczyciel 

Matematyka 8.15 – 9.55 V. Michowska 

Język obcy nowożytny 10.05 – 10.50 Jęz. angielski: J.  Żoła 

Jęz. niemiecki: E. Skukowska 

Język polski 11.00 – 12.45 E. Skraburska 

 


