
 

Zarządzenie nr 193/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego 

w Warszawie 

z dnia 27 kwietnia 2020 r. 

w sprawie 

 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 215 im. Piotra Wysockiego 

w Warszawie 

 

 w okresie od 27 kwietnia 2020 r. do 24 maja 2020 r.  

 

Na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 27 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) rozp. MEN 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. 

3) rozp. MEN  z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

4) rozp. MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

§ 1. 

 

1. W okresie od 27 kwietnia 2020 r. do 24 maja 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra 

Wysockiego w Warszawie funkcjonuje w ograniczonym zakresie, według zasad 

wprowadzonych zarządzeniem dyrektora szkoły nr 191/2020. 

2. Do kalendarza roku szkolnego 2019/2020 zostaną wprowadzone 3 dni wolne od zajęć 

dydaktycznych, które będą tożsame z wyznaczonymi nowymi terminami egzaminów 

ósmoklasisty. 

 

 

§ 2. 

1. Nauczyciele nadal pracują wykorzystując metody pracy na odległość z zachowaniem zasad 

określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły nr 191/2020. 

2. W pracy na odległość rekomendowane jest wykorzystywanie narzędzi umożliwiających 

jak najlepsze przekazanie uczniom materiału, wytłumaczenie wątpliwości i odpowiedzi na 

pytania uczniów takich jak: lekcje on-line,  komunikatory i programy do telekonferencji, 

lekcje w TVP, nagrane przez nauczyciela lekcje lub linki do lekcji udostępnianych przez 

innych nauczycieli. 

3. Nauczyciele odpowiadają za zawartość merytoryczną i bezpieczeństwo przekazywanego 

materiału 

 

 

§ 3. 

 



1. W okresie od 27 kwietnia 2020r. do 24 maja 2020r. pracownicy administracji  

i obsługi pracują według zasad określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły nr 

191/2020. 

2. Dyżury pracowników w budynku odbywają się według ustalonego grafiku. 

3. Pracownicy mają obowiązek przestrzegania zasad związanych z myciem i odkażaniem 

rąk, zachowywania odpowiedniej odległości od siebie, odkażania klamek i 

powierzchni, które są narażone na kontakt z osobami z zewnątrz. 

 

 

 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Dyrektor Szkoły 

Małgorzata Rydzewska 

27.04.2020 

 


