
Zarządzenie nr 44/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie 

z dnia 16 grudnia 2021 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

Na podstawie art. 68 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (tj. Dz. z 2020 r., poz. 

910) oraz § 18 ust. 2a 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 2020 r. poz.1166 ze zm.), w związku z  Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz. 2301) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. ograniczam funkcjonowanie szkoły 

poprzez zawieszenie nauczania stacjonarnego w kl. I-VIII i organizację nauczania  

w trybie zdalnym, zgodnie z dotychczasowym tygodniowym rozkładem zajęć. 

§ 2. 

1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zapewniam uczniom którzy z 

uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, realizację zajęć w trybie 

zdalnym na terenie szkoły. zdalne na terenie szkoły. 

2. Rodzic zgłasza fakt uczestnictwa dziecka w zajęciach zdalnych na terenie szkoły 

dyrektorowi – zał. nr 1.   

§ 3. 

1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. zapewniam uczniom kl. I-III, 

którym rodzice nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie opiekę 
świetlicową oraz umożliwiam realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły. 

2. Rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły o zapewnienie opieki swojemu dziecku-zał. nr 2. 
 

§ 4. 

1. Szczegółowe zasady organizacji pracy szkoły określają Procedury funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Goleniowie  

w związku z wystąpieniem COVID-19 w roku szkolnym 2020/21 z dnia 25 listopada 

2021 r. 

2. Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się z Procedurami dostępnymi na 

stronie internetowej szkoły: sp2.goleniow.pl  

§ 13. 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej www.sp2.goleniow.pl i na tablicy 

ogłoszeń. 

§ 14. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2021 r 

Dyrektor 

Krystyna Bielecka-Zagórna 


