
Zarządzenie nr 6/ 2020  

Dyrektorki  Przedszkola Publicznego nr 1 im. Dobrego Serca w Czeladzi  

z dnia  24 marca  2020 r. 

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 Na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. 2020 ,poz.493 ) ; art. 

30 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  ( Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. 

zmianami ) oraz art. 81 Kodeksu Pracy. 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

 Zobowiązuję wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. lub 

do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu dzieci do przedszkola, do organizacji zajęć 

edukacyjnych z wykorzystaniem metody  kształcenia na odległość. 

W ramach tego nauczania nauczyciele podejmują  następujące działania:  

1) Nawiązują kontakt z rodzicami i w porozumieniu z nimi oraz dyrektorką przedszkola 

ustalają możliwe formy pracy zdalnej. 

2) Podstawowym sposobem komunikowania się z rodzicami są , zamieszczone na stronie 

internetowej przedszkola , adresy e-mailowe poszczególnych grup służące 

systematycznej pracy , kontakt telefoniczny i inne uzgodnione indywidualnie przez 

nauczycieli formy.  

3)  Nauczyciele poszczególnych oddziałów przedszkolnych będą przekazywać rodzicom 

zadania, zabawy do wykorzystania w działaniach z dziećmi poprzez kontakty wcześniej 

ustalone i przyjęte. 

4) Zadania mają nawiązywać do tematyki tygodniowej określonej w planie miesięcznym i 

wynikającym z realizacji podstawy programowej. 

5) Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

nauczyciel realizuje w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

6) W razie potrzeby modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego  

zestawu programów nauczania, nauczyciel zobowiązany jest przedstawić i uzgodnić 

proponowane zmiany z dyrektorem przedszkola.  

7) Ustala się sposób konsultacji rodziców lub dzieci z nauczycielem jedynie w drodze 

elektronicznej i/bądź telefonicznej. 

8) Nauczyciele zobowiązani są dokumentować proces realizacji nauczania zdalnego w 

postaci raportów tygodniowych. 



9) Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi przedszkola pisemne raporty tygodniowe  (drogą 

mailową)  z realizacji zdalnego nauczania za okres objęty rozporządzeniem MEN.  

10) W razie potrzeby dyrektor przedszkola może wyznaczyć nauczycielom inne dodatkowe 

zadania w zakresie ich obowiązków służbowych.   

11) Nauczyciele zobowiązani są do indywidualnych kontaktów z Rodzicami/Opiekunami 

wychowanków. 

                                                                 § 2 

Na potrzeby zapewnienia ciągłości pracy jednostki wprowadzenie obowiązku pracy 

rotacyjnej dla pracowników administracji i obsługi zgodnie z przyjętym harmonogramem.  

§ 3 

Pozostanie pracownikom przedszkola w gotowości do pracy przez cały okres od 25 

marca 2020 r.  do 10 kwietnia 2020 r.  

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                               

                                                                        

 

 

    Ewa Rulecka 

                                                                                                                              ( pieczątka i podpis  Dyrektorki  Przedszkola )                       

 

 

 

 


