
Zarządzenie nr 38 / 04 /2021 

Dyrektora Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej prowadzonej przez Siostry 
Franciszkanki  i Niepublicznej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 

prowadzonej przez Siostry Franciszkanki 
z dnia 16 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                       
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od 19 kwietnia  
2021r. do 25 kwietnia 2021r. 

Podstawa prawna:  
Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                   z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , Dz. U. z 2021r., poz. 701 
§ 2  
Ust.3  W przypadku ; pkt.1 –   ‘’ szkół podstawowych specjalnych oraz szkół 
ponadpodstawowych specjalnych - zajęcia mogą być prowadzone w szkole, o 
prowadzeniu zajęć w szkole decyduje dyrektor szkoły’’ 

 
§ 1 

W okresie od  dnia 19 kwietnia  2021r. do 25 kwietnia 2021r. nauka dla  uczniów klas                            
I-III szkoły podstawowej prowadzona będzie  szkole w trybie stacjonarnym przy zachowaniu zasad 
reżimu sanitarnego. 

§ 2 
Od  dnia 19 kwietnia  2021r. do 25 kwietnia 2021r. zajęcia edukacyjne w szkole są prowadzone 
stacjonarnie dla wszystkich uczniów klas IV -VIII  przy zachowaniu zasad   reżimu sanitarnego. 

§ 3 
 Od  dnia 19 kwietnia  2021r. do 25 kwietnia 2021r. zajęcia edukacyjne w szkole 
ponadpodstawowej są prowadzone stacjonarnie dla  uczniów klas I – III  ( Szkoła  Przysposabiająca 
do Pracy) przy zachowaniu zasad   reżimu sanitarnego. 

§ 4 
W okresie od dnia 19 kwietnia  2021r. do 25 kwietnia 2021r. zajęcia z Wczesnego Wspomagania 
Rozwoju dziecka prowadzone są w szkole w trybie stacjonarnym                                                                            
przy zachowaniu zasad   reżimu sanitarnego. 

§ 5 
W okresie od  dnia 19 kwietnia  2021r. do 25 kwietnia 2021r. zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze prowadzone są w szkole podstawowej i ponadpodstawowej w trybie stacjonarnym przy 
zachowaniu zasad   reżimu sanitarnego. 

§ 6 
Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom szkoły poprzez wywieszenie na tablicy 
ogłoszeń , umieszczenie na stronie internetowej szkoły oraz drogą elektroniczną.  
 

§ 7 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Dyrektor szkoły 

Ewa Postół 


