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Zarządzenie nr 223 / 2020/ 2021 
              Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie 

                    z dnia 09.04. 2021 r.  

              w  sprawie funkcjonowania 
Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie 

 

                                      w okresie od 12 kwietnia 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. 

 

Na podstawie: 

1) Ustawy  z   dnia   2    marca   2020    r.   o    szczególnych   rozwiązaniach   

związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Dz. U. z 2020 r. poz. 

374: 

2) Rozporządzenie 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. poz.1389, 1830, 1859 i 1870,1960 

i 2087) z późniejszymi zmianami. 

 

                                                                           § 1. 

W Zarządzeniu nr 221/2020/2021 Dyrektora Szkoły nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie  

w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) W §2 ust. 1 zastępuje się: 

W okresie od dnia 12 kwietnia 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. zadania Szkoły w oddziale 

przedszkolnym są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2) W §4 w ust. 2 pkt.1 zastępuje się: 

W dniach od dnia 12 kwietnia 2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. nauka jest realizowana z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

  3)   W §4 ust. 12 zastępuje się: 

 W dniach od dnia 12  kwietnia  2021 r. do 16 kwietnia 2021 r. świetlica prowadzi 

działalność   opiekuńczą oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły dla dzieci osób 

zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób 

realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                

i zwalczaniem COVID – 19, uczęszczających do klas I – III. Warunkiem przyjęcia 

uczniów na ww. zajęcia jest złożenie wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych. 

(załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 223/2020/2021). 

4)  W §4 w ust. 12a zastępuje się: 

W dniach od 12 kwietnia 2021 do 16 kwietnia 2021r. w oddziale przedszkolnym będzie 

możliwość sprawowania opieki na terenie szkoły nad dziećmi pracowników medycznych 

i służb porządkowych. Warunkiem przyjęcia dziecka na zajęcia opiekuńcze jest złożenie 

wniosku przez rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 

223/2020/2021) .  

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12.04.2021r. 

 

 

Dyrektor Szkoły 

      Małgorzata Rydzewska
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