
 

ZARZĄDZENIE 9/2020 

Dyrektora Zespół Szkół Integracyjnych  

w Samoklęskach 

z dnia 26 października 2020 roku 

w sprawie zasad i procedur nauczania zdalnego i hybrydowego oraz powrotu 

do nauczania stacjonarnego w Zespole Szkół Integracyjnych  w roku  

szkolnym 2020/2021 w okresie epidemii COVID-19 

Dyrektor Zespołu Szkół na podstawie:  

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2020r. poz. 910 j 1371),  

• Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz.1327),  

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 202Or. poz. 

493 z późn, zm.)  

• Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1389),  

• Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 23 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 

1870) 

• Statutu Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Kantego w Samoklęskach , Statutu Gminnego 

Przedszkola Integracyjnego oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 

występującymi w najbliższym środowisku, zarządza co następuje:  

§1 

Z dniem 26 października 2020 r. wprowadza się do Regulaminu Funkcjonowania Zespołu Szkół 

Integracyjnych w Samoklęskach  w okresie epidemii zasady i procedury nauczania hybrydowego  

i zdalnego oraz powrotu do nauczania stacjonarnego w Szkole Podstawowej im. Św. Jana Kantego  

w Samoklęskach  w roku szkolnym 2020/2021 w okresie epidemii COVID-19  

§2 

Zasady i procedury nauczania hybrydowego i zdalnego oraz powrotu do nauczania stacjonarnego,  

o których mowa w § 1 stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.  

§3 

Regulamin korzystania z platformy Microsoft Office Teams  stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego 

Zarządzenia.  

 

 



§4 

Do przestrzegania przedmiotowych zasad i procedur zobowiązani są wszyscy Pracownicy Zespołu 

Szkół, Uczniowie, Rodzice oraz interesanci.  

Wszyscy pracownicy placówki są zobowiązani do  przestrzegania powyższych zasad i procedur.  

Wszyscy rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół  w okresie zagrożenia  

epidemiologicznego są zobowiązani do zapoznania się i przestrzegania powyższych zasad i procedur.  

§4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania     

                                             Uliasz Bogusław 

Dyrektor Zespołu Szkół Integracyjnych  

                                             w Samoklęskach 


