
ZARZĄDZENIE NR 12/2020
DYREKTORA

 Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim 
z dnia 22 maja 2020 roku 

w sprawie wprowadzenia 
„Zasad i warunków organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, 

zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć opiekuńczo-wychowawczych 
dla uczniów klas I-III z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej, 

konsultacji, funkcjonowania biblioteki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”

Na podstawie:
-  „Rekomendacji  dotyczących  organizacji  zajęć  rewalidacyjnych,  rewalidacyjno-wychowawczych 
i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka” z dnia 15 maja 2020 r. wydane przez Ministra Zdrowia, 
Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Edukacji Narodowej,
- „Konsultacje w szkole – wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego,  Ministra Zdrowia i Ministra 
Edukacji Narodowej” z dnia 15 maja 2020 r.,
- „Wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego,  Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej –  
edukacja wczesnoszkolna” z dnia 15 maja 2020 r.,

w  związku  z  rozporządzeniem  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.  z 2020 r.  poz.  410  z  późn.  zm.) zarządzam, 
co następuje:

§ 1
Wprowadzam  do  stosowania  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-Wychowawczym  w  Piotrkowie 
Trybunalskim   „Zasady i  warunki  organizacji  zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, 
zajęć  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka,  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych 
dla  uczniów  klas  I-III  z  elementami  zajęć  dydaktycznych  w  szkole  podstawowej, 
konsultacji, funkcjonowania biblioteki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Specjalnego 
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Piotrkowie  Trybunalskim  w  związku  z  zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Do stosowania  „Zasady i warunki organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, 
zajęć  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka,  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych 
dla  uczniów  klas  I-III  z  elementami  zajęć  dydaktycznych  w  szkole  podstawowej, 
konsultacji, funkcjonowania biblioteki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Specjalnego 
Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Piotrkowie  Trybunalskim  w  związku  z  zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19”,  o  której  mowa  w  §  1,  zobowiązani  są  wszyscy 



nauczyciele  oraz  pracownicy  administracji  i  obsługi,  zatrudnieni  w  Specjalnym  Ośrodku  Szkolno-
Wychowawczym w Piotrkowie Trybunalskim, niezależnie od formy zatrudnienia.

§ 3
1.  „Zasady  i  warunki  organizacji  zajęć  rewalidacyjnych,  rewalidacyjno-wychowawczych,  zajęć 
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III 
z  elementami  zajęć  dydaktycznych  w  szkole  podstawowej,  konsultacji,  funkcjonowania  biblioteki 
w okresie  czasowego ograniczenia  funkcjonowania  Specjalnego Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego 
w Piotrkowie Trybunalskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”, 
podlega  ogłoszeniu  na  stronie  internetowej  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego 
w Piotrkowie Trybunalskim. 
2. Fakt zapoznania się z procedurą wymienioną w ust. 1 oraz zobowiązanie do jej stosowania, każdy  
pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem - w formie oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2  
do niniejszego zarządzenia.
3. Podpisane oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, włączane jest do akt osobowych pracownika.

§ 4

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  wszystkim  pracownikom  Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-
Wychowawczego w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

….................……………………………………….
                podpis i pieczątka dyrektora 



Załącznik 2 
do Zarządzenia nr 12/2020

Dyrektora 
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 

w Piotrkowie Trybunalskim
z dnia  22 maja 2020 r.

Piotrków Trybunalski, dnia ……………………..

..........................................................................
        (imię i nazwisko pracownika)

..........................................................................
              (stanowisko pracy)

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałam(em) się i zobowiązuję się do stosowania:

„Zasad i warunków organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć 
wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka,  zajęć  opiekuńczo-wychowawczych 
dla  uczniów  klas  I-III  z  elementami  zajęć  dydaktycznych  w  szkole  podstawowej, 
konsultacji, funkcjonowania biblioteki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
Specjalnego  Ośrodka  Szkolno-Wychowawczego  w  Piotrkowie  Trybunalskim  w  związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19”.

wprowadzoną  Zarządzeniem nr  12/2020 Dyrektora  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
w Piotrkowie Trybunalskim z dnia  22 maja 2020 r.

 ……………………………………………..
                                                                                         data i podpis pracownika

 


