Zatządzenie Nr 36l 19l 20
Dyrektora ZPO Osieczany
z dnia 25 maja 2020 r.
w spr.awieprzedlużeniakształeeniana odległość'
organizacji konsultacji clla uczniów
oraz konystania z biblioteki szkolnej w zrłiązku zzapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniemCOYID-I9
Na podstawie$ l pkt 3 lit. c RozporządzeniaMinistra Edukacji Narodowejz dnia 14 maja
f0f0 r. nrrieniającegorozporządzerliew sprawie czasowegoograrriczeniafuril<cjorrowania
jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem,przeciwdziałaniemi zwa|czaniem
CovID-lg (Dz. U. z 2020 r. poz. 871) oraz $ l pkt 5 RozporządzeruaMinistra Edukacji
Narodowej z drua 14 maja 2020 r. nrrieniającegorozporz4dzeniew sprawie szczególnych
ronxłiqzańw okresie czasowegoograniczeniafunkcjonowaniajednostek systemu oŚwiaty
przeciwdziałaniem
w związku z ,zapobieganiem,
i zwalczaniemCoVID.l9 (Dz. U. z 2a20 t.
poz.872)
zalząi|zam' co następuj e:

$1
Nauczaniez wykotzystaniem
metodi technikkształcenia
na odległość
w ZespolePlacówek
oświatowych
w osieczanachzostajeprzedłużone
do dnia7 czetwca2020r.
$2
oryanzacjęksŹałceniana odległośó
w ZespolePlacówek oświatowych
w osięczanach
określaZarządzenie
Nr 3llt9l20 DyrektoraZPo osieczarlyz dnia 27 kwietniaf020 r.
w sprawieprzedfużenia
i organizacjikształcenia
rraodległośÓ.
$3
od dnia25 maja2020r. do dnia7 czerwca2020r. uczniomklasyVIII szkoĘpodstawowej
prowadzącymizajęcia
zapewniasiękonsultacje
z nauczycielami
w szczególności
edukacyjne,
z przedmiotów objętych egzamirrem ósmoklasisĘ ot-az tttoŻLiwość
korzystania z biblioteki
szkolnej.

$4
Od dnia 1 czerwcaf020 r. do dnia 7 czerwca2020r. ucmiom szkoty podstawowejzapewnia
korzystania
się konsultaĄe z nauczycielamiprowadzącymizajęciaedukacyjneoraz możliwość
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$s
konsultacji,o kIórychmowaw $ 3 i w $ 4, atakżę
DyrektorSzkoĘ odpowiadazaotgantzację
przekarujeuczniomi ich rodzicominformacjęo formięi terminachtychkonsultacji.
$6
Zobowiąanjęwychowawców klas do poinformowaniauczriów i ich rodziców o konsultacjach,
o których mowa w $ 1 i w $ 2 orazprzedłoierlla danych, dotyczących liczby uczniów
deklaruj4cychudział w konsultacjachz poszczególnych zajęó edukacyjnych cęlem ich
organizacji.
$7
od dnia 25 mĄa 2020 t. do odwołaniawprowadza się procedury i zasady beąpieczeństwa
doĘczące konsultacji dla uczriów

Szkoty Podstawowej w osieczanach w młiryku

przeciwdziałarriern
i nrya]czaniemCOVID-19, stanowiącezaŁącznik1. do
z zapobteganiem,
Zarządzenla.
$8
od dnia 25 maja2020 t. do odwołaniawprowadzasię proceduryi zasadybezpieczenstwaoraz
warunki dotyczącekorzystania z biblioteki Szkoty Podstawowejw osieczanach w nlłiązku
i rwa|czarlterrrCOVID.19, stanowiącezaŁącznik2. do
z zapobieganiem,przeci-w,lńałariiem
Zarządzenia.

$e
podlegaogłoszeniuna stonie irrtemetowej:
www.osieczany.edu.p1
Zarządzerue

$10
Zauądzente
wchodziw zyciez dniem25 maja202ar.
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