
ZARZĄDZENIE NR 142.04.2020.2021 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie  

z dnia 9 kwietnia 2021r. 

w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych 

oraz Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie.  

Na podstawie:  

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 8.04.2021, poz. 651). 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1. 

1. W okresie 12.04.2021r.  -  18.04.2021r. ogranicza się funkcjonowanie Przedszkola i Oddziałów 

Przedszkolnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie poprzez zawieszenie zajęć 

stacjonarnych.  

2. Zajęcia zgodnie z planami nauczania oraz zajęcia realizowane w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość zgodnie z „Zasadami funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów 

Przedszkolnych w czasie realizowania zajęć wychowania przedszkolnego z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość” . 

§ 2. 

1. W okresie 12.04.2021r.  -  18.04.2021r. ogranicza się funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie poprzez zawieszenie zajęć stacjonarnych.  

2. Zajęcia zgodnie z planami nauczania oraz zajęcia realizowane w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość zgodnie z „Zasadami funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego w czasie nauczania zdalnego” .  

§ 3. 

1. Na wniosek rodziców dzieci uprawnionych do korzystania z wychowania przedszkolnego 

podczas czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola i Oddziałów 

Przedszkolnych w ZSP w Halinowie organizujemy zajęcia stacjonarne z 

uwzględnieniem nowej organizacji pracy Przedszkola i Oddziałów Przedszkolnych.  

2. Na wniosek rodziców uczniów uprawnionych do korzystania z opieki szkolnej podczas 

czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w ZSP w Halinowie 

organizujemy zajęcia opiekuńcze i możliwość korzystania z zajęć z wykorzystaniem 

technik i metod  kształcenia na odległość na terenie szkoły.  

3. Wniosek rodziców musi zawierać imię i nazwisko dziecka, grupę, oddział przedszkolny 

lub klasę  godziny pobytu, nazwę  jednostki zatrudnienia rodzica oraz oświadczenie  

wykonywania pracy na jej terenie. Skan podpisanego przez rodziców wniosku należy 

przesłać  na adres poczty elektronicznej ZSP w Halinowie szkolahalinow@halinow.pl 

mailto:szkolahalinow@halinow.pl


najpóźniej dzień przed wskazanym terminem pobytu dziecka w przedszkolu lub ucznia 

w szkole.  Wniosek można również złożyć na portierni w skrzynce podawczej.  

 

§ 4. 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 12 kwietnia 2021roku.  

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

Lidia Kołakowska 

 


