
ZARZĄDZENIE NR 361/2020/2021  

DYREKTORA 

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 SPECJALNYCH 

IM. JANUSZA KORCZAKA 

W PSZCZYNIE 

z dnia 13.11.2020 r. 

 

 

Dotyczy: zmiany w organizacji kształcenia w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

szkół obowiązująca w Zespole Szkół nr 3 Specjalnych im . Janusza Korczaka w Pszczynie                   

w okresie od 16.11 2020 r. do 29.11.2020r. 

na podstawie:  

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960) 

 Art.91c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) 

 Art. 81 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1320) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1 

Od dnia 16 listopada do 29 listopada 2020r. zajęcia stacjonarne w szkole odbywać się będą w klasach 

1- 3 szkoły podstawowej, klasach 4-6 dla uczniów z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym 

lub znacznym oraz ze sprzężeniami, oddziale 2aPPP – 3PPa szkoły specjalnej przysposabiającej do 

pracy, klasach 2 i 3 branżowej szkoły I stopnia oraz w czwartek i piątek w klasie 1 szkoły branżowej. 

Pozostałe oddziały pozostają w trybie pracy zdalnej. Zajęcia zdalne nauczyciele mogą realizować poza 

miejscem pracy. 

§ 2 

Stacjonarnie prowadzone są zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka - wg 

ustalonego harmonogramu. 

§ 3 

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze i nauczania indywidualnego prowadzone przy DPS w 

Pielgrzymowicach nie są organizowane – z dniem 16.11.2020r. nauczyciele tych zajęć przechodzą                 

w tryb świadczenia postojowego ze względu na brak możliwości realizacji zajęć w sposób określony    

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 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. poz. 1389, 1830, 1859, 1870 i 1960). 

§ 4 

Nauczyciele świetlicy pracują wg harmonogramu pełniąc dyżury w szkole. Pozostałe godziny 

realizują wg ustalonych zasad pracy zdalnej. 

§ 5 

Nauczyciel bibliotekarz oraz psycholodzy i pedagodzy realizują swoje godziny wg obowiązującego 

planu zajęć, w miejscu pracy. 

§ 6 



Pracownicy administracji pracują stacjonarnie lub zdalnie, zgodnie ze wskazaniami dyrektora szkoły. 

Pracownicy obsługi szkoły pracują stacjonarnie. 

§ 7 

W szkole obowiązuje przyjęty regulamin bezpieczeństwa organizacji pracy w czasie epidemii Covid-

19 poza organizacją przerw międzylekcyjnych i obiadowych. Podczas przerw uczniowie nie wychodzą 

na korytarz, przebywają w swoich klasach pod opieką nauczyciela, z którym odbyli lekcję.  Rano przy 

szafkach dyżuruje nauczyciel wg bieżącego przydziału od godz. 7.40. Przerwy obiadowe są 

następujące: 

Klasy 1-3 - godz.11.00 

Klasa 2aPP-3PPa oraz 1,2,3 BL – godz.11.15 

Klasy 4-6 u i au – godz. 11.30 

§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 


