
 

ZARZĄDZENIE  

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. ZBIGNIEWA GĘSICKIEGO „JUNO” W PIASTOWIE  

Z DNIA 14 LUTEGO 2022 R.  

W SPRAWIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA  

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASTOWIE  

W OKRESIE OD 14 DO 20 LUTEGO 2022 R. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2022 poz. 186), Rozporządzenia Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2022 poz. 367) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W okresie od 14 do 20 lutego ogranicza się funkcjonowanie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Zbigniewa 

Gęsickiego „Juno” w Piastowie przez zawieszenie zajęć stacjonarnych dla klas 5-8. 

§ 2. Ograniczenie funkcjonowania szkoły nie dotyczy oddziałów przedszkolnych oraz klas 1-4. 

§ 3. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, nauczanie w oddziałach 5-8 odbywa się z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082). 

§ 4. W klasach 5-8 wszystkie zajęcia z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywają się 

zdalnie w bezpośrednim kontakcie z uczniem/ grupą uczniów na platformie MS Teams z wyłączeniem 

zajęć ruchowych prowadzonych przez panią M. Koronkiewicz i terapii sensorycznej, które odbywają 

się stacjonarnie w szkole. 

§ 5. W okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych, za 

zgodą dyrektora, mogą zapewnić uczniom klas 8. konsultacje indywidualne lub grupowe. 

§ 6. W okresie, o którym mowa w § 1, szkoła zapewnia obiady tylko dzieciom z oddziałów przedszkolnych i 

klas 1-4.  

§ 7. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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