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ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY NR 20/19/20 

z dnia 15 kwietnia 2020r. 

 

w sprawie ograniczenia w zaliczaniu do wymiaru godzin poszczególnych zajęć, 

w związku z zastosowaniem szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

w Szkole Podstawowej nr 21 im. Karola Miarki w Rybniku   

 

Działając na podstawie:  

1. Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-191, (Dz.U.z 2020r., poz.492) 

2. Rozporządzenia MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-192. (Dz.U.z 2020r., poz.49) 

3. pisma nr E.4424.75.2019 Wiceprezydenta Miasta Rybnika  

 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE: 

 

§1 

1. Organizując zdalne nauczanie od 15 kwietnia 2020r. do odwołania dokonuje się 

ograniczenia w zaliczaniu do wymiaru godzin poszczególnych zajęć: 

a. nie realizuje się godzin ponadwymiarowych w świetlicy, 

b. wychowawcy świetlicy, pedagog szkolny i logopeda prowadzą zajęcia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w ramach etatowej (podstawowej) liczby 

godzin, 

c. zajęcia w klasie 2a jako zastępstwo, prowadzi wychowawca świetlicy 

w ramach etatowej liczby godzin, 

d. dokonuje się łączenia grup na języku angielskim i informatyce, 

e. nie realizuje się niektórych godzin do dyspozycji dyrektora, niektórych 

fakultetów prezydenckich, niektórych zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

niektórych zajęć przeznaczonych dla obcokrajowców i zajęć opiekuńczych 

podczas dojazdu na basen, 

2. Imienny wykaz ograniczeń znajduje się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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załącznik nr 1  

do Zarządzenia Dyrektora Szkoły nr 20/19/20 

z dnia 15 kwietnia 2020r. 

 

 

 

 
 

 Nazwisko wymiar godzin rodzaj zmian 

1.  Adamczyk T. 21/18 bez zmian 

2.  Brożyna A. 18/18 bez zmian 

3.  Bugla-Dziadek K. 19/19 bez zmian 

4.  Chowaniec A. 25/25 w ramach etatu (25/25):  

• prowadzenie edukacji 

wczesnoszkolnej i wychowawstwa 

w 2a (17 godz.) 

• 4 godz. rewalidacji. (-5 godz) 

5.  Cymerman J. 2/18 bez zmian 

6.  Czaja-Holona I. 18/18 (zniżka 15/18) bez zmian 

7.  Dubiel B. 26/18 rezygnacja z GDDD we wtorek (-1 

godz) 

8.  Gramcow K. 27/18 bez zmian 

9.  Greszla M. 19/18 • połączenie grup 1+2 w kl. 6c w 

poniedziałek, wtorek i czwartek (- 

3 godz),  

• połączenie grup 1+2 w kl. 5a we 

wtorek (-1 godz.)  

• połączenie grup 1+2 w kl. 5c w 

piątek (-1 godz.) razem; -5 godz.,  

10.  Grzenia K. 20/18 bez zmian 

11.  Kłosok A. 10/18  bez zmian 

12.  Kozielska-Oleś B. 30/30 bez zmian 

13.  Kucharczyk B. 21/21 w ramach etatu (21/21):  

• prowadzenie zajęć 

logopedycznych (22 godz.) 

• 7 godz. rewalidacji, razem: (-8 

godz) 

14.  Kwiatoń-Ciuberek K. 21/18 bez zmian 

15.  Malczewski A. 21/18 bez zmian 

16.  Materzok M. 22/18 rezygnacja z fakultetów 

prezydenckich w poniedziałek (-2 

godz.);  

17.  Mestenhauser D. 21/21 w ramach etatu (21/21) : 

• prowadzenie 3 godz. ZŚK, 

18.  Mrowiec K. 18/18 (zniżka11/18) bez zmian 

19.  Naczyńska J. 6/18 bez zmian 

20.  Nowak I. 11/18 bez zmian 

21.  Oberaj K. 21/18 rezygnacja z 2 GDDD w 

poniedziałek, 
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2 GDDD w środę i zaj. ZAGR w 

piątek; razem (- 5 godz) 

22.  Piontek B. 21/18 połączenie grup 1+2 w kl. 5b (-3 

godz.), połączenie grup 1+2 w kl. 6a 

(-3 godz.); razem (-6 godz) 

23.  Podleśny F. 2/18 bez zmian 

24.  Potyrcha J. 24/18 rezygnacja z GDDD w środę i zaj. 

ZAGR w czwartek; razem (-2godz) 

25.  Pytlik S.  22/18 połączenie grup 1+2 w kl. 5a (-1 

godz.), połączenie grup 1+2 w kl. 5b 

(-1 godz.); połączenie grup 1+2 w kl. 

6a (-1 godz.) połączenie grup 1+2 w 

kl. 6c ( -1 godz.); razem (-4 godz.) 

26.  Rojek J. 25/19 (L4) bez zmian 

27.  Ryszka Marlena 1/18 bez zmian 

28.  Ryszka Olga 23/18 rezygnacja z 1 godz. FP w 

poniedziałek,  

1 godz. FP we wtorek; razem (-2 

godz) 

29.  Skatuła M. 20/18 rezygnacja z: 

1 godz. ZKK w poniedziałek, 

1 godz. ZKK w środę, 

1 godz. ZKK w czwartek, 

1 godz. basenu w czwartek, 

1 godz. ZKK w piątek, 

razem (-5 godz) 

30.  Smusz B.  19/18 rezygnacja z 1 godz. FP w piątek ( 

-1 godz.) 

31.  Sokół A. 19/18 bez zmian 

32.  Suda B. 20/18 bez zmian 

33.  Szołdra E. 3/18 bez zmian 

34.  Szuła H. 24/18 bez zmian 

35.  Świercz T. 10/18 bez zmian 

36.  Tomas-Modlich E. 3/18 bez zmian 

37.  Waszyńska E. 25/18 rezygnacja z 1 godz. basenu w 

czwartek (-1 godz) 

38.  Wdowikowski J. 20/20 bez zmian 

39.  Węgrzyk J. 10/18 bez zmian 

40.  Więckowska G. 24/24 prowadzenie w ramach etatu (24/24) 

zajęć świetlicowych oraz 6 godz. 

ZKK  

razem: (-11/24) 

41.  Wojnicka B. 25/18 rezygnacja z 1 godz.FP w czwartek   

(-1 godz.)  

 


