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ZSZP4.411(3).     .2021       Rzeszów, 15.12.2021 r

        

ZARZĄDZENIE 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 4 W RZESZOWIE 

w sprawie  zapewnienia bezpieczeństwa  dla uczniów szkoły, dzieci przedszkolnych                             

i pracowników zespołu w związku  z wystąpieniem COVID – 19. 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra 

Edukacji i Nauki obowiązującego od 15 grudnia 2021 r. oraz rekomendacji organu prowadzą-

cego w zespole  od 20.12.2021 r. do 22.12.2021 r. oraz od 03.01.2022 r. do 05.01.2022r. oraz 

07.01.2022 r.- niniejszym rezygnujemy z dodatkowego dnia wolnego od zajęć lekcyjnych 

(w tym dniu) w roku szkolnym 2021/22- obowiązuje następująca ORGANIZACJA 

PRACY ZESPOŁU ( zgodnie z obowiązującymi procedurami): 

Nauka w klasach I-VIII odbędzie się w trybie zdalnym według dotychczas obowiązu-

jącego planu zajęć w wymiarze 45 minut, w wyjątkowych przypadkach 30 minut i nie 

więcej niż 60 minut każda lekcja.  

Nauka  zdalna realizowana będzie on-line za pośrednictwem  MS TEAMS Office 365 oraz 

poprzez wysyłanie materiałów za pomocą dziennika elektronicznego w oparciu                                       

o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U.2020.493 ze 

zm.) w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem 

COVID-19. 

Olimpiady, turnieje i konkursy:  

W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwione będzie przeprowadzenie  olimpiad, 

turniejów i konkursów na terenie szkoły. 

Poszczególne etapy tych zawodów odbywają się w różnych terminach, od września do czerwca. 

Tytuły laureata i finalisty olimpiady oraz turnieju, a także laureata konkursu nadają ich posia-

daczom istotne uprawnienia, zarówno w systemie egzaminów zewnętrznych, jak i  procesie 

rekrutacji.                                                                                                            

Wsparcie dla nauczycieli i uczniów.  Zgodnie z zapowiedzią nauczyciele i uczniowie będą 

mogli skorzystać z wypożyczenia sprzętu komputerowego, po wcześniejszym uzgodnieniu                      

z dyrekcją i podpisaniu umowy w myśl Uchwały Rady Miasta Rzeszowa.  
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Świetlica szkolna i stołówka pracują w oparciu o następujące zasady tj. :  

- świetlica szkolna czynna od  6.30 do 16.30 tylko dla  dzieci kl. I – III, których rodzice ze 

względu na wykonywane obowiązki służbowe, nie są w stanie zapewnić opieki. 

 

W świetlicy szkolnej zapewnione jest  zdalne nauczanie.                                                                                                      

- stołówka zapewnia dożywianie ( obiady ) dla uczniów, którzy korzystają z opieki świetlico-

wej. 

 Przedszkole funkcjonuje jak dotychczas.  

Uzgodniono z radami rodziców Szkoły Podstawowej nr 14 i Publicznego Przedszkola                     

Nr 10 w dniu 13.12.2021 r. oraz przyjęto uchwałą do stosowania przez RP szkoły w dniu 

15.12.2021 r. oraz zapoznano RP przedszkola w dniu 15.12.2021 r. 

Zarządzenie obowiązuje od dnia ogłoszenia. 

 

     Dyrektor Zespołu 


