Zarządzenie Nr SP13 19/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach
z dnia 26.03.2021 r.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 marca 2021 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

zarządzam co następuje:
§1

W związku z ograniczeniem funkcjonowania oddziałów przedszkolnych na obszarze całego
kraju od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. wprowadza się następujący sposób
realizacji zajęć dla dzieci przedszkolnych:


na wniosek ( Załącznik nr 1 do Zarządzenia) :














rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
rodziców dzieci, którzy:
są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19,
pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
wykonują działania ratownicze,
są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6
Pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz.1876 i
2369),
zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których
mowa w art.67 i art.69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach
opiekuńczo terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek

prowadzi się zajęcia na terenie placówki;


dla dzieci rocznego przygotowania przedszkolnego ( Pszczółki) prowadzone są zajęcia
zdalne z wykorzystaniem platformy Microsoft Teams;



dla dzieci z grup Motylki, Żabki, Wiewiórki przygotowywane będą materiały dydaktyczne
i przesyłane rodzicom dzieci do dobrowolnego wykorzystania w domu;



zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego organizowane są na terenie placówki, chyba że rodzic dziecka zdecyduje
i pisemnie zawnioskuje o zajęcia w formie zdalnej.
§2

Za przygotowanie wszelkie planów pracy stacjonarnej i zdalnej nauczycieli odpowiedzialny
jest wicedyrektor ds. organizacji pracy szkoły.
§3

Wychowawcy oddziałów przedszkolnych są odpowiedzialni za przygotowywanie materiałów
dla dzieci ze swoich grup i przesyłanie ich do rodziców. W przypadku nieobecności danego
wychowawcy w/w wicedyrektor wyznaczy innego nauczyciela.
§4

Każdy pracownik szkoły zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Zarządzeniem.
§5

Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 29.03.2021 r.

/-/ Mariola Bucher
Dyrektor SP 13

