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Zarządzenie Nr 2/19/05/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Glinojecku 
z dnia 19 maja 2020 r. 

 
w sprawie sposobu organizacji konsultacji uczniów  

z nauczycielami 

 
Na podstawie: 
 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 
r. poz. 59), 

 Rozporządzenie 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. 2020 poz. 493. z 

późn. zm.) 

 Rozporządzenie 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. 2020 poz. 410. z późn. zm.) 

 
w celu zapewnienia właściwego, skutecznego funkcjonowania szkoły w tym 

okresie wprowadzam i zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do prze-
strzegania następujących zasad organizacji  pracy szkoły w odniesieniu do: 
 

 
§1 

Organizacji konsultacji uczniów z nauczycielami  
w okresie od 25 maja 2020 r. do 07 czerwca 2020 r. 

 

1. Organizację procesu zgłaszania na konsultacje szczegółowo określą 
„Procedury zgłaszania na konsultacje uczniów z nauczycielami”. 

2. Procedury stanowią załącznik nr 1 do zarządzenia. 

3. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z w/w procedu-
rami i stosowania ich w praktyce. 
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§2 
Szczegółowego sposobu sprawowania opieki podczas konsultacji 

uczniów z nauczycielami 
 
 

1. Ustalam następujące formy sprawowania opieki podczas konsultacji, 
które szczegółowo opisane są w „Procedurach konsultacji uczniów z na-
uczycielami”, stanowiących załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły do zapozna-

nia się z w/w procedurami i stosowania ich w praktyce. 

§3 

Organizacji i form realizacji zajęć dydaktycznych 

Ustalam, że poza konsultacjami uczniów z nauczycielami zajęcia dydaktyczne 

oraz podstawa programowa będą realizowane w dalszym ciągu z wykorzysta-

niem metod i technik kształcenia na odległość. 

§4 

Opracowania i wdrożenia procedur  bezpieczeństwa epidemicznego                   

w okresie przywracania stacjonarnego funkcjonowania szkoły zgodnych 

z wytycznymi MZ, GIS oraz MEN. 

1. Wprowadza się do stosowania na terenie szkoły od dnia 25 maja 

2020 r. procedury bezpieczeństwa epidemicznego, które szczegółowo 

opisane są w „Procedurach  bezpieczeństwa epidemicznego obowią-

zujących na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w 

Glinojecku”. 

2. Procedury opracowane zostały w oparciu o wytyczne bezpieczeństwa 

epidemicznego rekomendowane przez MZ, GIS,MEN dotyczące szkół 

podstawowych w odniesieniu do konsultacji uczniów z nauczycie-

lami. 

3. Procedury stanowią załącznik nr 3 do zarządzenia. 

4. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły do zapo-

znania się z w/w procedurami i stosowania ich w praktyce. 

 

§5 

Zasad sprawnego przepływu informacji pomiędzy szkołą i ro-

dzicami, szkołą i organem prowadzącym oraz pomiędzy szkołą 

i innymi podmiotami zewnętrznymi. 

1. Wprowadza się do stosowania na terenie szkoły od dnia 25 maja 

2020 r. procedury sprawnego przepływu informacji, które szczegó-

łowo opisane są w „Procedurach  sprawnego przepływu informacji  
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obowiązujące na terenie Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w Glinojecku”. 

2. Procedury mają za zadanie zapewnić jednolity i sprawny przepływ 

informacji pomiędzy szkołą a rodzicami, organem prowadzącym, 

podmiotami zewnętrznymi. 

3. Procedury stanowią załącznik nr 4 do zarządzenia. 

4. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły do zapo-

znania się z w/w procedurami i stosowania ich w praktyce. 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Glinojeck, dnia 19.05.2020 r. 

 

Podpis dyrektora szkoły 

 

 


