
Zarządzenie nr 25/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Głoskowie

z dnia 18 października 2021 roku

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w wybranych klasach z

uwagi zakażenia covid-19 wśród uczniów i nauczycieli 

na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca

2017 r.                           w sprawie szczegółowej organizacji publicznych

szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649), Rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i

placówkach                        w brzmieniu obecnym, 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  z

późniejszymi zmianami,  po uzyskaniu zgody organu prowadzącego oraz

pozytywnej  opinii  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w

Piasecznie ustalam, co następuje:

§ 1

1.Od 18 do 23 października zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w klasach 4-6. W

w/w okresie nauczanie odbywa się za pomocą metod i technik kształcenia

na  odległość,  o  których  mowa  w  przepisach  rozporządzenia  Ministra

Edukacji  Narodowej  z  dnia  20  marca  2020  r.  w  sprawie  szczególnych

rozwiązań  w  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek

systemu oświaty                           w związku z zapobieganiem,

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z późn. zmianami. Uczniowie

tych klas objęci zostaną nadzorem epidemiologicznym.

2.Uczniowie z klas 1-4, mający kontakt z zarażoną nauczycielką świetlicy

zostają skierowani decyzją Sanepidu na kwarantannę do 22.10.2021r. W

klasach  1a,  1c,  3c  z  uwagi  na  liczne  kwarantanny  prowadzi  się  także

nauczanie z wykorzystaniem metod i technik na odległość.



3.Od 18 do 23 października uczniów klasy 2a kieruje się na kwarantannę.

Klasa  wobec  zawieszenia  zajęć  zostaje  objęta  nauczaniem  z

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 października.

§ 3

Stosowne opinie PSSE w Piasecznie stanowią załączniki do Zarządzenia.

Dyrektor Szkoły




