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ZARZĄDZENIE NR 15/2020
Dyrektora Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu
z dnia 4 czerwca 2020 r.
w sprawie zawieszenia zajęć w Klimatycznej Szkole Podstawowej nr 2 im.
Jerzego Michejdy w Ustroniu

Działając na podstawie
Zarządzenia nr 196/2020 Burmistrza Miasta Ustroń z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie
wyrażenia zgody na zawieszenie zajęć w zakresie klas I – III w szkołach podstawowych, dla
których organem prowadzącym jest miasto Ustroń;
§ 18 ust. 2 pkt 2 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. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 ze zm.);
§ 4b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.);
§ 9b Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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.)

Zarządzam
§1
W okresie od dnia 08.06.2020 r. do 25. 06.2020 r. zawiesza się zajęcia w zakresie klas I – III.
§2
W okresie od 08. 06. 2020 r. do 25. 06. 2020 r. kontynuuje się dodatkowe konsultacje
dla uczniów klas IV – VIII, prowadzone w formie online z wykorzystaniem wybranych
przez nauczycieli platform edukacyjnych, w wymiarze określonym w Zarządzeniu
nr 11/2020.

§3
W okresie od 08.06. 2020 r. do 25. 06. 2020 r. nie realizuje się zajęć rewalidacji
indywidualnej w bezpośrednim kontakcie ucznia z nauczycielem, opieka nad
uczniami niepełnosprawnymi prowadzona będzie w dotychczasowej formie.
§4
Zajęcia, o których mowa w § 2 są dla nauczycieli godzinami ponadwymiarowymi,
rozliczanymi w oparciu o cotygodniowe oświadczenia i zapisy w Dzienniku pracy zdalnej.
§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 8 czerwca 2020 r.
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