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Dyrektora SzkoĘ podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

z dnia 30 kwietnia 2021

w sprawie: czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych dla uczniów klaS lV-Vlll w Szkole
podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu w związku z

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COV|D-19

Na podstawie

. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej iSportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w spraWie

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity:

Dz.lJ. z2020 r., poz. t6O4)

o Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2O2O r, w sprawie czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COV|D-19 (Dz. U. z2O2O r,, poz.1389, 1830 i 1859)

o Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2021- r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty W związku z

za pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwa lczaniem COV|D-19 (Dz. U. z 2021, r,, Poz. 824)

zarządzam, co następuje:

§1.

Zawieszam zajęcia stacjonarne dla uczniów klas lV-Vlll w Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym

Sączu w okresie od 04 - 16 maja 2O2t r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i

zwalczaniem COVlD-19. Uczniowie przechodzą na naukę zdalną.

W okresie czasowego ograniczenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania uczniów klas lV-Vlll

w Szkole podstawowej nr 14 w Nowym Sączu są prowadzone online z użyciem aplikacjiTeams

lub w szczególnych przypadkach z użyciem l<omunikakatora Skype oraz z wykorzystaniem

metod i technik kształcenia na odległość.

§2,

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej :www,§p]"4ns.pI orazna drzwiach

wejściowych w Szkole Podstawowej nr 14 w Nowym Sączu.
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ZarządzenieNr t5l2O2L

§g.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania,
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