
 

Zarządzenie nr 36/2019/2020 

dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku 

z dnia 14 maja 2020 roku 

 

w sprawie wznowienia indywidualnych  zajęć rewalidacyjnych,  rewalidacyjno-

wychowawczych w szkole/ przedszkolu oraz konsultacji dla uczniów 

 

Działając na podstawie: 

- § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bez-

pieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,  

- § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z za-pobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19,  

- § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwią-

zań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego  

 wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 roku dla przed-

szkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 

marca 1985 roku o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 

 wytycznych dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania 

przedszkolnego, 

 wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół 

podstawowych – edukacja wczesnoszkolna, 

 wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej dla szkół 

w zakresie konsultacji, 

 rekomendacji dotyczących organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

1. Z dniem 18 maja 2020r. przywracamy możliwość prowadzenia  w szkole/ przedszkolu  

indywidualnych  zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych  dla dzieci/     

uczniów z opinią lub orzeczeniem o konieczności takich zajęć. 

2. Zajęcia odbywać się będą za zgodą rodziców, prowadzone bezpośrednio z uczniem/ 

dzieckiem z  zachowaniem zasad sanitarnych, dostosowaniem  możliwości lokalo-

wych placówki oraz  wg opracowanego stałego harmonogramu zajęć. 

 

§ 2. 

1. Od 25 maja br. przywracamy zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów kl. I-III 

w ramach świetlicy szkolnej. 

2. Uczestników  zajęć zgłaszają indywidualnie rodzice, którzy wraz z dziećmi stosują się 

do obowiązujących zasad reżimu sanitarnego i opracowanego harmonogramu zajęć. 

3. Dla osób nie objętych trybem nauki stacjonarnej placówka zapewnia kontynuację  za-

jęć na odległość. 



§ 3. 

1. Z dniem  25 maja br. wdrażamy organizację dobrowolnych  konsultacji  uzależnionych    od 

potrzeb uczniów klasy 8, z uwzględnieniem warunków pracy szkoły. 

2. Prowadzący konsultacje opracowuje  harmonogram, w pierwszej kolejności z przedmiotów 

objętych egzaminem, a w miarę  potrzeb  rozszerzone  o inne przedmioty nauczania. 

3. Konsultacje  umożliwią także  uczniom poprawę oceny na potrzebę  klasyfikacji. 

4. Od 01 czerwca br. przewiduje się umożliwienie  konsultacji  dla  uczniów z pozostałych  klas 

szkoły podstawowej ze wszystkich przedmiotów nauczania. 

5. O formie i terminie konsultacji  rodziców i dzieci informuje wychowawca. 

6. Wszystkie zajęcia zatwierdza dyrektor, który sprawuje nadzór nad organizacją zajęć,  zgodnie 

z obostrzeniami sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy oraz  wewnętrznymi  procedu-

rami  szkoły. 

 

§ 4. 

Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje dyrektor. 

 

§ 5. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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