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Zarządzenie nr PZ1/21 
Dyrektora Niepublicznego Przedszkola pw. Dzieciątka Jezus w Swarzędzu 

z dnia 26 marca 2021 roku 
w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
 
 

Na podstawie Rozporządzenie MEiN z dnia 26 marca 2021r. w sprawie w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 561), art. 30 b ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) oraz art. 81 
Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320) dyrektor Przedszkola Niepublicznego pw. Dzieciątka Jezus 
zarządza co następuje:  
§1  
1. Zmienia się na czas oznaczony tj. od 29 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r. (w dni robocze) do 
odwołania stanu zagrożenia, prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:  

1) Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze w przedszkolu są prowadzone z 
wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – za wyjątkiem § 1 ust. 2 niniejszego 
Zarządzenia na zasadach określonych w § 3 niniejszego Zarządzenia.  

2) Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze stacjonarnie organizowane są równolegle z nauczaniem 
zdalnym dla dzieci potrzebujących, na zasadach określonych w § 2 niniejszego Zarządzenia.  

 
§2 

1. Dyrektor przedszkola organizuje zajęcia dydaktyczno – wychowawczo-  opiekuńcze i specjalistyczne 
w przedszkolu na wniosek:  

1) rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  

2) rodziców dzieci którzy, są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,  

3) rodziców dzieci którzy, realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,  

4) rodziców dzieci którzy, realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

5) rodziców dzieci którzy pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i 
porządek publiczny,  

6) rodziców dzieci którzy wykonują działania ratownicze,  
7) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w 

rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1876 i 2369),  

8) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w 
art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

9) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę 
osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których 
mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,  

10) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 
regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach 
preadopcyjnych,  

11) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,  



12) rodziców dzieci którzy są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 
2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych 
jednostek  

2. Rodzic, należący do jednej/kilku z wymienionych w §2 pkt . 1 niniejszego Zarządzenia składa 
wniosek o uczestnictwo dziecka/dzieci w zajęciach bezpośrednio w placówce.  

3. Wzór wniosku stanowią załącznik 1 do niniejszego Zarządzenia.  

4. Nauczyciele prowadzą zajęcia z dziećmi rodziców wymienionych w § 2 pkt. 1 zgodnie z ustalonym 
harmonogramem w godzinach od 6.00 do 16.00 z zachowaniem Procedur bezpieczeństwa na terenie 
placówki w okresie pandemii COVID-19  
 

§3 
1. W ramach edukacji zdalnej nauczyciel podejmuje w szczególności działania:  

1. Nawiązują kontakt z rodzicami i w porozumieniu z nimi oraz dyrektorem przedszkola ustalają 
możliwe formy pracy zdalnej.  

2.  Sposobem komunikowania się są adresy mailowe oraz na stronie internetowej 
zabezpieczona hasłem podstrona   o nazwie  „E-edukacja- nazwa grupy”.  

3. Dzieci zdobywają wiedzę, umiejętności poprzez zabawę. Nauczyciele będą przekazywać 
rodzicom nagrania, zadania, zabawy do wykorzystania w działaniach z dziećmi.  

4. Zadania mają nawiązywać do tematyki tygodniowej określonej w planie miesięcznym i 
powinny być tak zaplanowane aby można je było wykonać w warunkach domowych tj. nie 
mogą wymuszać od rodziców zakupu materiałów, pomocy.  

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 kształceniu na odległość będą realizowane poza zajęciami z planu: zajęcia języka 
angielskiego oraz zajęcia w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej.  

7. Nauczyciele zobowiązani są dokumentować proces realizacji nauczania zdalnego codziennie 
w dziennikach zajęć.  

8. W razie potrzeby dyrektor przedszkola może wyznaczyć nauczycielom inne dodatkowe 
zadania w zakresie ich obowiązków służbowych.  

9. Nauczyciele zobowiązani są udzielać rodzicom konsultacji. Raz w tygodniu połączyć się z  
dziećmi w celu integracyjnym.  

§4 
1. Pracownicy niepedagogiczni którzy nie złożyli wniosku o urlop lub postojowe pracują stacjonarnie 
wg harmonogramu.  

§5 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.03.2021 
2. Niniejsze zarządzenie wygasa z dniem powrotu do pracy stacjonarnej przedszkola dla wszystkich 
dzieci.  
 


