
ORGANIZACJA  

PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. RADY EUROPY W 

LUBINIE 

W OKRESIE OBOWIĄZYWANIA ROZPORZĄDZENIA MEiN  

Z DNIA 13 GRUDNIA 2021 R.  

podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

1) Od dnia 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 ogranicza się funkcjonowanie publicznych i 

niepublicznych szkół podstawowych (i innych)- szkoły przechodzą na zdalne nauczanie. 

2) Od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 dyrektor szkoły, na wniosek rodziców/opiekunów 

prawnych uczniów klas I-III szkoły podstawowej, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim 

dzieciom w tym okresie, zapewnia dla uczniów kl. I-III opiekę w szkole. Realizacja zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  na terenie szkoły. 

3) Rodzic/ opiekun prawny  ucznia kl. I-III szkoły podstawowej zobowiązany jest złożyć 

wniosek do dyrektora szkoły o objęcie dziecka opieką. Wniosek stanowi załącznik nr 1. 

4) Dyrektor szkoły w okresie od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 zapewnia konsultacje 

indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z 

przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty - dotyczy klas VIII. 

5) Do szkoły przyprowadzane jest tylko dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

6) Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać 

dziecka do szkoły. 

7) W związku z możliwościami organizacyjnymi szkoła zapewnia opiekę w godzinach od 

6.30 do 16.00. 

8) Dla dzieci pozostających pod opieką szkoły  zapewnia się  wyżywienie na dotychczasowych 

zasadach. 

 

Marta Pilecka-Lalewicz 

Dyrektor SSP w Lubinie 

 

załącznik nr 1 



............................................... 

 miejsce i data 

 

Dyrektor  

Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy 

w Lubinie 

 

Dotyczy Uczniów klas I-III szkoły podstawowej. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 zwracam się 

z prośbą o objęcie naszego dziecka/ naszych dzieci opieką i umożliwienie uczestniczenia w 

zajęciach zdalnych na terenie szkoły. 

 

Imię i nazwisko dziecka/dzieci-............................................................................................... 

 

Klasa-    ……………………………………………………………….. 

 

Nadmieniam, że: 

1) moje dziecko/dzieci jest/są zdrowe, nie ma/mają żadnych objawów chorobowych 

sugerujących chorobę zakaźną. 

 

 

 

 


