
Zarządzenie nr 31/2019/2020 

dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku 

z dnia 10 kwietnia 2020 roku 
 

w sprawie: przedłużenia przerwy w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach 

systemu oświaty  do 26 kwietnia 2020r. 
 

Działając na podstawie: 

- rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

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

COVID-19. 

- rozporządzenie MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

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

COVID-19 – uzasadnienie. 

- rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

-rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie. 

-harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania-komunikat MEN z 10.04.2020. 

-kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia-komunikat MEN z 9.04.2020. 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1.Informuję o przedłużeniu do dnia 26  kwietnia 2020r. przerwy w nauczaniu stacjonarnym. 

 

§ 2. 

1.Organizując kształcenie na odległość  nauczyciele muszą  uwzględnić  zasady bezpiecznego 

korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną, poprzez 

 dobór narzędzi przy tej formie kształcenia, uwzględnić czas korzystania z urządzeń 

(komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wieku   i etapu rozwoju uczniów,       

a także sytuacji rodzinnej uczniów. 

2. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów 

udostępnionych przez nauczyciela, rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej lub CKE i OKE. 
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3. W przypadku dzieci w wieku  przedszkolnym  i uczniów klas I-III  nauczyciel ma 

obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych 

sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu. 

§ 3. 

1.Nastąpiła zmiana harmonogramu przeprowadzania egzaminu uczniów kl.8,  który zostanie 

ogłoszony  nie później niż na 21 dni przed pierwszym dniem przeprowadzania danego 

egzaminu.  

2.Zostają utrzymane w mocy wszystkie rozpoczęte już czynności dotyczące organizacji                  

i przeprowadzania danego egzaminu zewnętrznego.   

3.Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego nie później niż 3 dni przed terminem danego 

egzaminu, musi potwierdzić powołanie członków i przewodniczących zespołów 

nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych. 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Dyrektor  Zespołu  

Szkolno-Przedszkolnego nr 15 

w Rybniku 

 

 

 

 

 


