
 Zarządzenie nr 8/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 im. I Armii Wojska Polskiego w Koszalinie

  
w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły

z  dnia 30 listopada 2020 r..

na podstawie  Rozporządzenia MEiN z dnia 24 listopada 2020r. oraz 27 listopada 2020r.
 zmieniających rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19
Zarządza się, co następuje:

§1.
Z dniem 30 listopada 2020 r. wprowadza się ograniczenie funkcjonowania szkoły

do dnia  3 stycznia 2020r.

§ 2.

W klasach sportowych wznowione zostają zajęcia  sportowe realizowane na podstawie programów
szkolenia w miejscu ich prowadzenia oraz  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na

odległość,

§ 3.
Ferie zimowe  w  roku szkolnym  trwają od 4 stycznia do 17 stycznia 2020r.

§ 4.

Termin zakończenia I semestru opisany w Statucie SP 7 przypada na 31 stycznia 2020r.

§ 5.

W związku ze zmianą terminu ferii zimowych ulega zmianie harmonogram klasyfikacji śródrocznej.
Nowe terminy zawarte są w załączniku do zarządzenia nr 8.

§ 6.

Zobowiązuję wychowawców klas 1-8 do przekazania rodzicom i uczniom  nowego harmonogramu
klasyfikacji śródrocznej który stanowi  załącznik  nr 1 do zarządzenia.

§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 30 listopada 2020 r. i podlega ogłoszeniu

drogą elektroniczną.

Katarzyna Socha-Dąbrowska

Dyrektor Szkoły
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