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ZARZĄDZENIE NR 45/2020 

Dyrektora Szkoły im. Mikołaja Kopernika w Lubawie 

z dnia 09 września 2020 roku 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć oraz organizacji pracy  

w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubawie 

ze względu na sytuację epidemiologiczną 

Na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego 

oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Iławie 

zarządzam, co następuje: 

§ 1.1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Kopernika w Lubawie w trybie stacjonarnym w klasach IV-VIII 

w okresie od 10 września 2020 r.(czwartek) do dnia 14 września 2020 r. 

(poniedziałek włącznie). 
2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły są 

prowadzone z wykorzystaniem 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 

(Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.).  

3. Zajęcia w trybie zdalnym, o których mowa w pkt.2, prowadzone są z zachowaniem 

wprowadzonych w szkole procedur z wykorzystaniem e-dziennika i wskazanych aplikacji, ze 

względu na brak pełnej wiedzy uczniów na temat wprowadzonych zasad prowadzenia zajęć w 

Teams dopuszcza się korzystanie z e-dziennika na dotychczasowych zasadach. Podczas zajęć 

sprawdzana jest rzeczywista obecność uczniów poprzez oznaczenie w frekwencji ucznia – n z 

(nauczanie zdalne) w czasie rzeczywistym zgodnym z obowiązującym planem lekcji. 

4. Nauczyciel prowadzący kształcenie na odległość przekazuje dyrektorowi 

Kwestionariusz ustaleń z dyrektorem co do realizowanych treści w okresie prowadzenia 

kształcenia na odległość. 

 

 

§ 2. W okresie od 10 września 2020 r.(czwartek) do dnia 14 września 2020 r. 

(poniedziałek włącznie) wprowadzam w klasach I-III tryb mieszany tzn. 

zajęcia stacjonarne odbywają się zgodnie z przyjętym planem lekcji w 

budynku szkoły z wychowawcą w edukacji wczesnoszkolnej, natomiast 

zajęcia j. angielskiego i zajęć nieobowiązkowych odbywają się w trybie 

zdalnym, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami- dopuszcza się realizację 

zajęć w czasie nierzeczywistym. 
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2. Świetlica szkolna prowadzi zajęcia stacjonarne-opiekuńcze dla uczniów 

klas I-III, zgodnie z przyjętymi wnioskami rodziców i w dotychczasowych 

godzinach pracy świetlicy. 

3. Posiłki w stołówce szkolnej będą wydawane tylko dla uczniów klas I-III 

zgodnie z przyjętymi zasadami. 

 

§ 3. Szkoła ,,powraca” do prowadzenia wszystkich zajęć stacjonarnych dla 

klas I-VIII od 15 września 2020r. zgodnie z przyjętym planem zajęć.  
 

§ 4. Wprowadzam dla wychowawców klas obowiązek przekazywania dyrektorowi szkoły, 

niezwłocznie poprzez e-dziennik informacji pozyskiwanych od rodziców o pozostawaniu 

uczniów w kwarantannie. Przekazujemy informację o kwarantannie wprowadzonej decyzją 

dyrektora PSSE w Iławie. 

 

 

§ 5. Odwołuję wszystkie spotkania z rodzicami w budynkach szkoły przewidziane na dni 

10. 09.2020 r. – 14.09.2020 r.  

 

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w e-dzienniku oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach 

Szkoły, stronach www szkoły. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

mgr Mirosław Kowalczyk 
(podpis dyrektora) 


