
ZARZĄDZENIE NR 224/ZSP14/2020 
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu 

z dn. 19.05.2020 r. dotyczące gotowości do pracy pracowników  
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu  

w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 
 

PODSTAWA PRAWNA – art. 68 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  
( Dz.U. Z 2019 r., poz. 1148 ), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. 
W sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780 
 i 871), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. 
Zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 
530, 564, 657, 781 i 872) 
 
zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

Traci moc zarządzenie nr 220/ZSP14/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 z dnia 
27.04.2020 r. dotyczące gotowości do pracy pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 

we Wrocławiu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. 
§ 2 

Miejscem pozostawania nauczycieli w gotowości do pracy w okresie 25 maja – 7 czerwca 2020r. jest 
miejsce zamieszkania. 

Od 25 maja do 07 czerwca 2020r. nauczyciele realizują nauczanie zdalne pozostając w miejscu 
zamieszkania lub korzystają z infrastruktury szkoły za wyjątkiem wyznaczonych nauczycieli do 
realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej na terenie placówki oraz nauczycieli realizujących 

konsultacje dla uczniów na terenie szkoły i nauczycieli biblioteki. 
§ 3 

Miejscem pozostawania pracowników administracji i obsługi w gotowości do pracy w okresie  
25 maja – 07 czerwca 2020 r. jest miejsce zamieszkania, z wyłączeniem dni, w których świadczą 

pracę na terenie placówki wg ustalonego harmonogramu zał.1 
§ 4 

Dyrekcja zespołu w tym okresie będzie się kontaktować z pracownikami za pomocą dziennika 
elektronicznego, służbowej poczty elektronicznej, platformy Cisco Webex , Office 365 lub 

telefonicznie. 
§ 5 

Zobowiązuję nauczycieli w dniach 25 maja – 07 czerwca 2020 r. do codziennego przeglądania 
dziennika elektronicznego, służbowych kont poczty i prowadzenia za ich pomocą oraz środków 

wymienionych w paragrafie 4 kontaktów z rodzicami i uczniami. 
§ 6 

Szkoła będzie pracowała w dniach 25.05– 07.06.2020 r. w godzinach 7.030 – 17.00. 
§ 7 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 www.sp24.wroclaw.pl i w dzienniku 

elektronicznym. 
§ 9  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 maja 2020 r. 
 
 

    dyr. Robert Siwy 
 
 


