
Zarządzenie nr  4/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Rymaniu

z dnia 14.04.2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących procesu kształcenia 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rymaniu

Działając na podstawie: 

1. Rozporządzenia MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku           
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. Rozporządzenia MEN z 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku           
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie.

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 kwietnia 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – uzasadnienie.

5. Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania_komunikat MEN                
z 10.04.2020.

6. Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 
kwietnia_komunikat MEN z 9.04.2020.

Zarządzam, co następuje:

               § 1

Ustalam w dniach od 14.04 r. do odwołania pracę zdalną dla nauczycieli oraz  pracowników 
administracji.  W sytuacji, gdy obecność nauczyciela lub pracownika jest niezbędna do 
prowadzenia działalności szkoły, nauczyciel lub pracownik administracyjny podejmuje prace 
na terenie szkoły.

§ 2

Terminy przekazywania informacji o treściach nauczania dyrektorowi szkoły:
     - do 14.04.2020 r. - na okres 15.04.- 17.04.2020r.
     - do 17.04.2020r.  - na okres 20.04.- 24.04.2020r.
     - do każdego piątku poprzedzającego kolejny tydzień nauczania.
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                                                                              § 3

Zmianie ulega termin egzaminu ósmoklasisty. Dokładny termin zostanie podany                     
w późniejszym terminie.

                                                                              § 4

Zarządzenie  zostanie  przekazane  nauczycielom  Szkoły  Podstawowej  w  Rymaniu
za pośrednictwem idziennika - Komunikator.

                                                                  § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                           Dyrektor Szkoły

                             Henryk Gromek
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