Zarządzenie Nr 20/2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 19 im. Juliana Tuwima w Częstochowie
z dnia 25.05.2020 r.
w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły i organizacji roku szkolnego w związku z
wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 19 maja 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w
sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
(Dz. U. 2020 r., poz.891)
zarządzam, co następuje:
§1
1. Od 25 maja 2020 r. w szkole organizuje się konsultacje dla uczniów klas ósmych według
harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
2. Od 25 maja 2020 r. w szkole organizuje się zajęcia opiekuńczo - -wychowawcze dla uczniów
klas 1 – 3.
3. Od 1 czerwca 2020 r. w szkole organizuje się konsultacje dla uczniów klas 4 – 8 według
harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły.
4. Kontynuowane jest nauczanie zdalne oraz zajęcia on-line w aplikacji Teams. Plan zajęć online ustalany jest przez dyrektora szkoły.
5. Nauczyciele zobowiązani są monitorować aktywność uczniów i przekazywać informacje w
tym zakresie pedagogowi i wychowawcom klas.
6. Zmianie ulega organizacja roku szkolnego 2019/2020 w zakresie terminu egzaminu
ósmoklasisty. Egzamin ósmoklasisty odbędzie się w terminie 16 – 18 czerwca 2020 r. Skład
szkolnej komisji egzaminacyjnej pozostaje bez zmian.
7. W dniu 02 czerwca o godz. 15.00 w aplikacji Teams odbędzie się szkolenie Rady
Pedagogicznej, dotyczące procedur przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty,
uwzględniających wytyczne MEN, MZ i GIS. Obecność wszystkich nauczycieli
obowiązkowa.
8. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z obowiązującymi procedurami i ich
przestrzegania.
9. Wszystkich wychowawców zobowiązuję do koordynowania i przekazywania informacji na
temat liczebności uczniów, którzy będą przychodzić na teren szkoły, w celu dotrzymania
warunków reżimu sanitarnego na terenie placówki.
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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