
Szanowni Państwo,  

Informuję, że w dniach od 11-13 maja 2020r. zobowiązałem wszystkich 

wychowawców do przeprowadzenia spotkań z rodzicami poprzez aplikację 

TEAMS lub e dziennik. 

O terminie i godzinie zostaniecie Państwo poinformowani przez wychowawcę. 

Ponadto, pragnę poinformować, iż zobowiązałem również  nauczycieli do 

pełnienia dyżuru w ramach konsultacji z rodzicami w dniu   8 maja 2020r.  

(piątek) w wyznaczonych godzinach w aplikacji Teams oraz poprzez dziennik 

elektroniczny: 

-16.00 - 17.00 - jęz. polski, jęz. angielski, jęz. niemiecki, historia, WOS, WDŻ, 

nauczyciele wspomagający, pedagog, logopeda, doradca zawodowy, 

-17.00 - 18.00 - edukacja wczesnoszkolna, blok matematyczno - przyrodniczy 

(matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, przyroda), religia, w-f, 

technika, informatyka, plastyka, muzyka, edb. 

Jeżeli  macie Państwo jakiekolwiek  pytania do nauczycieli bardzo proszę  

o bezpośredni  kontakt w wyznaczonych godzinach w dniu 8.05.20r. 

W razie Państwa jakichkolwiek uwag, pomysłów, sugestii,  bardzo proszę  

o informację zwrotną.  

 

                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Zarządzenie Nr 9/2020/2021 

Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy 

z dnia 6.05.2020r 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w oddziale przedszkolnym  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Na podstawie § 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 z późn. zm.), § 4b pkt 1 

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. poz. 410), § 14 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. poz. 493), po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej      

w Brzeźnicy w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 11 maja 2020r w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania oddziału 

przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy są prowadzone  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

§ 2. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń  

w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzeźnicy . 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 
Dyrektor szkoły 

Jerzy Wach 

 

 


