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Zarządzenie nr 13/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie terminów zimowej przerwy świątecznej i ferii zimowych

Na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.);

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz.U. z 2017 r., poz.1603 z późn. zm.);

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r., poz.2111);

4. Kalendarz roku szkolnego 2020/2021.

Dyrektor szkoły –zawiadamia, iż:

§ 1

1. Zimowa przerwa świąteczna w roku szkolnym 2020/2021 trwa od 23.12.2020 r. do 31.12.2020 r.,
w tym czasie nie będą realizowane zajęcia edukacyjne.
2. W dniach 23, 24, 28, 29, 30, 31 grudnia 2020 r. w szkole (zgodnie z potrzebami, na podstawie
wniosku rodzica) zostanie zorganizowany – dyżur opiekuńczy dla uczniów klas 0-3 tych rodziców,
którzy pracują w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz rodziców, realizujących
zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.
3. Do opracowanie harmonogramu dyżurów zobowiązuję kierownika świetlicy szkolnej.
4. Nauczyciele i wychowawcy realizują w tych dniach obowiązki statutowe oraz zlecone przez
dyrektora szkoły.

§ 2

1. Następuje zmiana Kalendarza roku szkolnego 2020/ 2021: ferie zimowe, w tym roku szkolnym
dla uczniów z całego kraju odbędą się w jednym terminie i potrwają od 04.01.2021 r. do 17.01.2021r.
2. Wychowawców proszę o przekazanie stosownych informacji rodzicom i uczniom oraz zwrócenie
uwagi na higienę pracy umysłowej, na aktywne, bezpieczne spędzanie czasu wolnego przez dzieci
i młodzież.
3. Wychowawców proszę o odnotowanie w dokumentacji przebiegu nauczania pogadanek na tematy
związane z bezpieczeństwem i aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

§ 3
1. W związku ze zmianą Kalendarza roku szkolnego 2020/2021 następują zmiany w terminach
wystawiania ocen semestralnych:
- do dnia 18.12.2020 r. – wystawianie przewidywanych ocen śródrocznych (wpis do e-dziennika),
powiadomienie rodziców;
- do 19.01.2021 r. – wystawianie ocen klasyfikacyjnych śródrocznych;
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- 20.01.2021/21.01.2021 – dzień otwarty dla Rodziców – proszę wychowawców o przygotowanie
i przekazanie pedagogowi szkolnemu informacji na temat liczby Rodziców chcących uzyskać
informacje od nauczycieli przedmiotów (rodzice zapisują się na spotkanie bezpośrednio
u nauczyciela, z którym chcą porozmawiać: 20.01.2021 r. on-line w godz. 16.00. - 18.00
lub 21.01.2021 r. tylko w wyjątkowych/uzasadnionych przypadkach indywidualnie/stacjonarnie
w szkole w godz. 16.00. - 18.00);
- 26.01.2021 r.godz.16.00–klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej (najprawdopodobniej zdalne);
- 28.01.2021 r. godz. 16.00– analityczne zebranie Rady Pedagogicznej (najprawdopodobniej zdalne);
- 31.01.2021 r. – zakończenie pierwszego półrocza roku szkolnego 2020/2021;
- 01.02.2021 r. – rozpoczęcie drugiego półrocza roku szkolnego 2020/2021 i zajęcia wg nowego
planu lekcji.

§ 4

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku całej społeczności szklanej –
Nauczycielom, Pracownikom, Rodzicom i Uczniom życzę

Magicznych Świąt niosących spokój i odpoczynek, wypełnionych radością i miłością,
Świąt zdrowych, ciepłych, rodzinnych.

Nowego Roku pełnego wiary, nadziei i optymizmu oraz szczęścia, powodzenia i spełnienia marzeń.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Elżbieta Bąk
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Izbicy Kujawskiej

…………………………………………………………………
data: 21 grudnia 2020 r.


