
Siemianowice Śląskie, dnia 12 kwietnia 2021 r.   

 

ZARZĄDZENIE NR 13.ZSSPO.2021 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPORTOWYCH 

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH 

w sprawie 

CZASOWEGO ZAWIESZENIA ZAJĘĆ W ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH  

W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH  ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ 

EPIDEMIOLOGICZNĄ  

 

na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Zawiesza  się na czas oznaczony prowadzenie działalności  dydaktycznej i wychowawczej  

w Szkole Podstawowej nr 8 im. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika oraz w V Liceum 

Ogólnokształcącym z oddziałami sportowymi w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach 

Śląskich w oddziałach 1-8 Szkoły Podstawowej oraz w oddziałach 2-3 Liceum  w okresie 

od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. ze względu  na  aktualną  sytuację  

epidemiczną powodującą zagrożenie zdrowia uczniów. 

 

2. W  okresie  czasowego  zawieszenia  zajęć,  o  którym  mowa  w  ust.  1,  zadania Szkoły 

Podstawowej nr 8 im. Józefa Skrzeka i Pawła Wójcika oraz V Liceum Ogólnokształcącego  

z oddziałami sportowymi w Zespole Szkół Sportowych Siemianowicach Śląskich  

w oddziałach 1-8 Szkoły Podstawowej oraz w oddziałach 2-3 Liceum są prowadzone  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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 (Dz.U. 2020 poz. 

493 późn.zm.). 

 

§ 3 

Od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. szkoła będzie prowadziła zajęcia 

opiekuńcze w świetlicy szkolnej 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 

szkoły podstawowej na wniosek rodzica/opiekuna prawnego ucznia. 

§ 4 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu  na  stronie  internetowej Zespołu Szkół Sportowych  

w Siemianowicach Śląskich. 

 § 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 


