
ZARZĄDZENIE NR 18/2020  

dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu  

z dnia 27.11.2020r w sprawie organizacji pracy szkoły  

od 30.11.2020 do dnia 03.01.2021r.  

Na podstawie :   
 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 

 zgodnie z § 1a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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, ze zm.), w zw. z § 1 pkt l) 

  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r., w sprawie ustanowienia określonych 

ograniczeń, nakazów i zakazów w związku Z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz. U. 2020 r., poz. 1758, ze zm.),  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w 

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

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 04 listopada 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
 

 

Dyrektor szkoły na czas występowania zagrożenia epidemicznego określa zasady realizacji 

zadań Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu 

 

§1 

 

1. Od dnia 30 listopada 2020 do dnia 03 stycznia 2021 nadal obowiązują zasady 

funkcjonowania szkoły, opisane w zarządzeniu nr 17 dyrektora szkoły z 5 listopada 

2020r. 

2. Zmianie ulega kalendarz roku szkolnego oraz m.in.  terminy wystawianie ocen 

klasyfikacyjnych śródrocznych: 

 18 grudnia 20120 – Termin wystawienia uczniom proponowanych ocen za I półrocze 

roku szkolnego 20120/2021. 

 Od 23 grudnia 2020 do 31 grudnia 2020 - Zimowa przerwa świąteczna.  

 Od 4 stycznia do 17stycznia 2021 - Ferie zimowe.  

 19 stycznia 2021- Termin wystawienia uczniom ocen śródrocznych ocen 

klasyfikacyjnych. 

 26 stycznia 2021 - Zebranie Rady Pedagogicznej, dotyczące klasyfikacji śródrocznej 

uczniów klas I-VIII PSP 8 za I półrocze roku szkolnego 2020/2021. 

3. Konsultacje oraz wsparcie dydaktyczne z poszczególnych przedmiotów odbywają się 

systematycznie w formie online, a dla uczniów klas ósmych odbywają się regularnie od 

początku roku szkolnego w wymiarze jednej godziny tygodniowo z każdego przedmiotu 

egzaminacyjnego, pod kątem przygotowania ich do egzaminu ósmoklasisty. 

Wychowawcy klas zobowiązani są do monitorowania na bieżąco potrzeb edukacyjnych 

uczniów. W przypadku zgłoszeń potrzeby konsultacji większej liczby uczniów, zostaną 

zaplanowane dodatkowe konsultacje w formie odpowiadającej jednocześnie 

nauczycielom i uczniom. Biorąc pod uwagę uczestnictwo uczniów w codziennych 

lekcjach online oraz prowadzenie lekcji oraz innych zajęć edukacyjnych przez 
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nauczycieli,  zgodnie z tygodniowym planem lekcji, zaplanowanie konsultacji w 

optymalnych godzinach będzie trudne.  

4. Uczniowie klas ósmych, chcący przystąpić do próbnego egzaminu ósmoklasisty w szkole  

w dniach 8-10 grudnia sprawdzić swoje możliwości oraz zapoznać się wstępnie i  

praktycznie z formalnymi procedurami organizacji, powinni zgłosić do 4 grudnia 2020r. 

do wychowawcy klasy swoją chęć przystąpienia. Po zebraniu wszystkich deklaracji 

uczniów zostanie przesłana szczegółowa dodatkowa informacja dotyczącą organizacji w 

szkole próbnego egzaminu, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.  

5. Zebrania z rodzicami wychowawcy klas organizują w terminie i formie ustalonej 

wspólnie: jeśli w formie tradycyjnej w szkole to z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

Akceptowana jest również bezpieczna forma online na platformie TEAMS.   

6. W przerwie świątecznej świetlica szkolna pracuje w dotychczasowych godzinach. 

Wychowawcy świetlicy szkolnej do 18 grudnia zbiorą dokładne informacje od rodziców, 

które dzieci obecnie uczęszczają do świetlicy szkolnej.  

7. Zasady zostały umieszczone na e-dzienniku do wiadomości Rodziców w dniu 

27.11.2020r. 

 

 

 

Dyrektor szkoły  

Lucyna Bończak   

 

 

 

 


