
ZARZĄDZENIE NR 1/2021  

dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Brzegu  

z dnia 18 marca 2021 w sprawie organizacji pracy szkoły  

od 22.03.2021 do 11.04 2021  

  
Na podstawie :   

 

 Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 

1378 oraz z 2021 r. poz. 4)  

 § 1. 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. poz. 1389, z późn. zm.
2)

) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 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. Zmienia się organizacja procesu nauczania w klasach I-III. Uczniowie klas I-III z nauki 

stacjonarnej na terenie szkoły przechodzą na naukę w trybie zdalnym  w domu.   

2. Uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę w trybie zdalnym.  

3. Obowiązują te same zasady organizacji nauczania, które były realizowane w I półroczu.  

4. Na wniosek rodziców szkoła zapewnia opiekę świetlicową uczniom klas I-III oraz 

możliwość pracy zdalnej w szkole rodzicom uczniów, którzy: 

 pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze 

zwalczaniem COVID-19. 

5. Na wniosek rodziców szkoła zapewnia organizację nauki w trybie zdalnym w szkole 

uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych  z różnymi niepełnosprawnościami.  

6. Na wniosek rodziców szkoła umożliwi naukę zdalną uczniom z innych przyczyn, 

uniemożliwiających   uczniom naukę zdalną w domu.  

7. Wniosek złożony do dyrektora szkoły może być w formie pisemnej albo elektronicznej 

przez e-dziennik lub w formie  mailowej na adres szkoły psp8@brzeg.pl.  

8. Szkoła użycza rodzicom uczniów tablety do nauki zdalnej.  

9. Zajęcia rewalidacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych realizowane 

są w szkole, chyba że rodzice zdecydują o formie zdalnej. 

10. Szkoła umożliwia prowadzenie przez nauczycieli codziennych zajęć edukacyjnych w 

szkole, ze względu na szybkie łącze internetowe i dostępny sprzęt komputerowy.  

11. Zajęcia specjalistyczne, wynikające z udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

realizowane są w formie stacjonarnej w szkole.  

12. Dyrektor szkoły, po zebraniu pełnej informacji od rodziców powiadomi wychowawców 

świetlicy szkolnej, specjalistów  oraz nauczycieli  wspomagających o zakresie 

obowiązków dostosowanym  do obecnej organizacji pracy szkoły.  

13. Godziny pracy świetlicy szkolnej zostaną ustalone zgodnie z potrzebami rodziców.  

14. Odbiór dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się nadal przy wejściu głównym do szkoły za 

pomocą domofonu.   

15. Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie zobowiązani są do przestrzegania reżimu 

sanitarnego.  

Dyrektor szkoły  

Lucyna Bończak  
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