
Zarządzenie nr 21/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie  

z dnia 12 października 2020 r. 

w sprawie:  czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasie III a                                   
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu                         
z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 14 rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej 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. poz. 493), 
rozporządzenia MEN z 12 sierpnia 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.1389),  

 po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

i zgody organu prowadzącego szkołę reprezentowanego przez Wójta gminy Pępowo 
Grzegorza Matuszaka  

zarządza się, co następuje:                                                                                                                                

§1. 

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych w klasie IIIa  Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie w okresie od 12 - 16.10.2020 r. w związku                 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19. 

§2. 

W okresie czasowego zawieszenia zajęć szkoła będzie pracować w trybie hybrydowym.  

Pozostały klasy oraz oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie.                                

§3. 

W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych nauka w klasie IIIa będzie realizowana                      
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zgodnie z „Procedurami 
kształcenia na odległość z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość             
lub innego sposobu kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                        
i zwalczaniem COVID-19 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Pępowie”.                                                                                                      

 

 



§4.                                                    

Zarządzenie jest dostępne w sekretariacie, pokoju nauczycielskim i podlega ogłoszeniu  
na stronie internetowej szkoły. 

§5. 

       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.                                                                
                                                                

                                                                                                               /-/ Cyryla Krajka 

                                                                                                                   Dyrektor Szkoły 


