
ZARZĄDZENIE NR 57/12/2021 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ I PRZEDSZKOLA IM. KS. PROF. JÓZEFA 

TISCHNERA W DOMOSŁAWICACH 

z dnia 01.12.2021r. 

 

w sprawie zawieszenia zajęć z formuły zdalnej i przywrócenia nauki stacjonarnej w szkole  

dla dwóch uczniów klasy VIII PSP w Domosławicach.  

 

Działając na podstawie:  

1. §1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.                      

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U. 2020r. poz. 1604). 

2. §18 ust. 2a Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w sp. Ogłoszenia na 

obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii  (Dz.U. z 2020 r. poz. 491)  

3.Wytycznych MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych od 1 

września 2021r.  

4. Zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarno Epidemiologicznego                  

w Brzesku z dn. 01.12.2021r.  

 

Dyrektor Zespołu Szkół i Przedszkola im. ks. prof. Józefa Tischnera w Domosławicach 

zarządza co następuje: 

§ 1 

1. W związku z wydanym Zaświadczeniem przez Powiatowego Inspektora Sanitarno 

Epidemiologicznego w Brzesku  o skróceniu kwarantanny nałożonej na dwie uczennice z 

kl. VIII PSP w dniach od 26.11.2021r. do 05.12.2021r (włącznie) w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19.  

2. Odwołuję z dniem 01 grudnia 2021r. naukę w formule zdalnej oraz przywracam naukę 

szkole w trybie stacjonarnym w/w uczennicom kl. VIII PSP.  

 

§ 2 

 

1. O odwołaniu nauki z formuły zdalnej dla dwóch uczniów klasy VIII PSP Dyrektor szkoły 

pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący szkołę i radę 

pedagogiczną.  

2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie na stronie internetowej szkoły i  Biuletynie 

Informacji Publicznej szkoły. 

3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów kl. VIII PSP za pomocą 

dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje 

przekazana drogą mailową lub telefonicznie.  

 

§ 3 

 

1. Wychowawca uczniów klas VIII PSP niezwłocznie po wydaniu przez Dyrektora szkoły 

zarządzenia w sprawie odwołania zdalnego trybu nauki przekazuje tę informację 

rodzicom i uczniom (które były na kwarantannie) za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą 

telefoniczną.  



 

 

§ 4 

 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom oraz osobom wymienionym  

w zarządzeniu. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Domosławice 01.12.2021r. 

 

Dyrektor Szkoły 

Kazimierz Wojnicki 
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