
ZARZĄDZENIE NR 4/ZSP14/2021 

Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu z dn. 01.02.2021 r.  

DOTYCZĄCE - nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 

 
PODSTAWA PRAWNA – Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  

z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 

1960 i 2087), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 oraz z 2021 r. 

poz. 92 i 202) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 92), ROZPORZĄDZENIE RADY 

MINISTRÓW z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829 i 1871), 
 

Zarządzam co następuje: 

§ 1 

Od dnia 01.02.2021r. do dnia 14.02.2021r., wszyscy nauczyciele realizują nauczanie zdalne  

w klasach IV-VIII zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 238/ZSP14/2020 Dyrektora Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu z dn. 26.10.2020 r.  

§ 2 

W klasach sportowych 4b, 5b, 6b, 7b od 18.01.2021r.  - zajęcia sportowe realizowane  

na podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie, w jakim  

z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod  

i technik. 

§ 3 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 www.sp24.wroclaw.pl i w dzienniku 

elektronicznym. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 luty 2021r. 

 

 

 

 

Wrocław 01.02.2021r.       dyr. Robert Siwy 
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