
 

          Zarządzenie Nr 14/ 2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 222 

im. Jana Brzechwy w Warszawie z dnia 26.03.2021 r. w sprawie organizacji pracy szkoły,          

procedur bezpieczeństwa na terenie szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem Covid-19 

 

Działając na podstawie: 
 

1/ Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. Poz.2316 w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń , nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii. 

2/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem    i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz.990) oraz art.30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe( Dz. U. z 2020 

r poz.910) 

3/ Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. .zmieniającego rozporządzenie          

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty   w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

4/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 stycznia 2021 r.  zmieniającego rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

5/ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 lutego 2021 r.  w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

6/ Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 marca 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 . 

7/ Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

8/ Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.  w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19. 

9/ Wytycznych  MEiN, MZ i GIS dla klas I –III szkół podstawowych,  zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

Od dnia 29.03.2021 r.  do  11.04.2021r.  naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie 

 klas 1-8 . Dzieci z oddziałów przedszkolnych będą realizowały zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia 



na odległość- poprzez dziennik elektroniczny Librus. Zajęcia na pływalni dla klas 2 oraz oddziałów 

sportowych nie będą realizowane. Zajęcia szkolenia sportowego będą realizowane z  w wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość .             

 § 2 

 Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz  uczniów z klas 1-3, których rodzice pracują  w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne  w związku                       

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła organizuje opiekę. Dyrektor szkoły 

umożliwia dzieciom objętym opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na terenie szkoły. Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły 

o objęcie ich dziecka opieką. (Rodzice wypełniają załącznik nr 1) . 

§ 3 

Uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  korzystają z zajęć na terenie szkoły 

na pisemny wniosek rodziców ( Rodzice wypełniają załącznik nr 2) lub realizują zajęcia w formie nauczania 

zdalnego  z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. 

                                                                                  § 4 

Uczniowie klas 8 mają możliwość uczestniczenia w konsultacjach indywidualnych lub małych grupach       

z przedmiotów egzaminacyjnych na terenie szkoły z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

                                                                                 § 5 

Nauczyciele specjaliści- pedagog, psycholog, logopeda służą codziennie, zdalnie wsparciem uczniom i ich 

rodzicom w godzinach pracy, zgodnie z grafikiem umieszczonym na stronie internetowej szkoły. 

§ 6 

 Wszystkie osoby przebywające na terenie szkoły w przestrzeni otwartej zobowiązane są do noszenia 

maseczki zakrywającej nos i usta. 

  § 7 

 

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  29 marca 2021 r.                                 

                                                                                              Dyrektor szkoły  

                                                                                                                             Ewa Chłosta 
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