
 

 

ZARZĄDZENIE  

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. ZBIGNIEWA GĘSICKIEGO „JUNO” W PIASTOWIE  

Z DNIA 24 STYCZNIA 2022 R.  

W SPRAWIE CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASTOWIE  

W OKRESIE 25 - 28 STYCZNIA 2022 R. 
 

 

Na podstawie 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. 2020 poz. 1604 §18 ust. 2a),  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. Od dnia 25 do 28 stycznia 2022 r. zawiesza się zajęcia stacjonarne dla wszystkich 

oddziałów przedszkolnych i klas 1-8 ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną 

powodującą zagrożenie zdrowia uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Piastowie. 

§ 2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, nauczanie we wszystkich oddziałach, a także 

zajęcia specjalistyczne, odbywać się będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 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. z 2020 r., poz. 493 ze zm.). 

§ 3. Od dnia 25-28 stycznia 2022 r., na pisemny wniosek rodziców dziecka z oddziału 

przedszkolnego lub klasy 1-3 (załącznik nr 1), którzy ze względu na pracę zawodową nie mają 

możliwości zapewnienia opieki, szkoła może zorganizować opiekę świetlicową. 

 § 4. Uczniom objętym opieką świetlicową, o której mowa w § 3, umożliwia się realizację zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły w oparciu o 

transmisję zajęć prowadzonych online przez nauczyciela tej szkoły. 

§ 5. W okresie, o którym mowa w § 1, szkoła nie zapewnia posiłków. 

§ 6. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik nr 1 

 

Wniosek w sprawie objęcia dziecka opieką świetlicową  

w Szkole Podstawowej nr 5 w Piastowie w okresie czasowego zawieszenia zajęć 

stacjonarnych w dniach 25-28 stycznia 2022 r. 

 

 

Wnioskuję o objęcie mojego dziecka ……………………………………….., ucznia  kl. ……. 

opieką świetlicową w dniach 25-28 stycznia 2022 r. 

 

Informuję, że moje dziecko będzie korzystało z opieki na terenie szkoły w następujące dni: 

 

25.01.2022 w godz. ……………………………………. 

 

26.01.2022 w godz. ……………………………………. 

 

27.01.2022 w godz. …………………………………….. 

 

28.01.2022 w godz. ……………………………………. 

 

Oświadczam, że w ww. dniach i godzinach nie mogę zapewnić opieki swojemu 

dziecku ze względu na pracę zawodową.  

 

 

Podpis matki: ………………………………   Podpis ojca: …………………………………….. 

 

 

Jestem świadoma/-my, że nauka dzieci objętych opieką świetlicową na terenie 

szkoły w okresie 25-28 stycznia 2022 odbywać się będzie na zasadach transmisji z lekcji 

prowadzonej na Teams’ach w wyznaczonej klasie na danym poziomie nauczania. 

 

Jestem świadoma/-my, że szkoła nie zapewnia posiłków w czasie zawieszenia zajęć 

stacjonarnych. 

 

 

Podpis matki: ………………………………   Podpis ojca: …………………………………….. 
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