Zarządzenie nr 9/2021/2022
dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15 w Rybniku
z dnia 13 grudnia 2021 roku
w sprawie zawieszenia zajęć stacjonarnych na okres od 20 grudnia 2021r. do 09 stycznia 2022r.
dla uczniów szkół podstawowych klas I-VIII
Działając na podstawie:
- § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
- rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
- art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

zarządza się, co następuje:
§ 1.
1. Ze względu na przedłużający się okres trwania pandemii COVID-19 oraz z uwagi
na rosnącą w ostatnich dniach liczbę zachorowań, Minister Edukacji i Nauki wprowadził
czasowe ograniczenie nauki stacjonarnej na okres od 20.12.2021 r. –do 09.02.2022 r. dla
wszystkich uczniów szkoły podstawowej.
2. W czasie ograniczenia funkcjonowania jednostek – dyrektor szkoły zapewnia w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z
przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty.
3. Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, szkoła zorganizuje dla nich opiekę w ramach świetlicy
szkolnej.
4. Dyrektor szkoły umożliwi potrzebującym dzieciom objętym trybem nauki zdalnej realizację
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.
5. Zaplanowana nauka zdalna będzie realizacją tygodniowego planu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
6. Nauczanie trybem zdalnym nie obejmuje funkcjonowanie przedszkola, które kontynuuje naukę w trybie stacjonarnym.
§ 2.
Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje dyrektor.
§ 3.
1. Traci moc rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 982 i 1519).
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 grudnia 2021 r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 15
w Rybniku

