ZarząlJzenie

Nr

36 12020

Dyrektora Publicznej SzkoĘ Podstawowej im. Batalionu ,,,Zośka" w Celestynowie
z dnia 6 listopada 2020 r.
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
Publicznej SzkoĘ Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka"w CelesĘnowie
Na podstav,ie sl 1ćl i § 2 Rozporzqdzenilł lvlinistra Eclukac:ji Narodov,ei : dnia I2 sierpnia 2020r. v
sprcnrie czasol|ego ograniczeni.a .fimkcjonolrania .f ednostek syslentu oświtt1; lu zwiqzktt z zapobieganiem,
pr:ecilt,clzialalliem ilłalczaniem COrID-l9 (Dz. L|. ptl:. l389, l830, 1859, 1870 ), Rozporzqdzenia Ministra
Edukacji i 1,1auki : dnia 5 listopada 2020r. :lttienidf de,c§tt t,u:llą1,-ą,;|-rrie v, spray,ie czasotego tlgrąnic:anitl

,/iłnkcjoltolttlnia jednostek Ę,51enlr, ośy,iaty w :lliq:-ku : :ctpobieganiem, pt,zecil,działaniem i zwąlczanient
COYID-l9 (Dz, {J.2020, poz, l96()) ora: vy!,c:tllch \tEX', lIZ i GIS dlą szkół podstawowl;ch działalntlść
opiekuicza tłcznióył, klas I-1II szkoły podstav,olłej -ar:qcl:u się, co następttje:

§1

Przedłużasię od dnia 9 listopada 2020r. do dnia 29 listopada 2020r ogranicza się
funkcjonowanie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośkd'wCelestynowie w
zakresie dotyczącym klas

IV-Vil.

§2

Od dnia 9 listopada do dnia 29 listopada 2020r. ogranicza się funkcjonowanie Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Batalionu ,,Zośka"w Celestynowie w zakresie dotyczącym klas I-

ilL

§3

W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły w klasach I-Vil zajęcia są realizowane
zvrykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§4

W czasie ograniczęnia fuŃcjonowania Szkoły, dla uczniów, którzy ze względlJ na rodzaj
niepełnosprawności lub brak możliwościrealizowania zajęó z Wkorzystywaniem metod
i technik kształcenia na odległośćw miejscu zamieszkania, organizowane są zajęcia
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośćlub stacjonarne.
§5

1.W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły organizowana jest opieka świetlicowadla
uczniów z klas I-III, których rodzice zgłoszą taką potrzebę ze względu są zatrudnienie
w podmiotach wykonujących dzińa\nośćIeczniczą lub realizujących zadarrla publiczne
w związku z zap obie gani em, pr zęciw działaniem i zw alczani em C OVID - 1 9.
2, W grupie świetlicowej może przebywać do 12 uczniów.
§6

Dvrłktor

publicznci śzktlłvpołlstaworvei
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Im. ijltelltln,l

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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