
Zarządzenie Nr SM.021.1.6.2020 
Dyrektora Szkoły Muzycznej I Stopnia w Dobrej 

z dnia 13 marca 2020r. 
 

w sprawie:  
organizacji pracy Szkoły w czasie zawieszonych zajęć z powodu zagrożenia 

epidemiologicznego COVID-19 
 

Działając na podstawie Rozporządzenia 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, zarządzam co następuje: 
 

  § 1 

Zgodnie z decyzją MEN oraz Komunikatem CEA z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zawieszenia 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w szkołach i placówkach artystycznych, 
lekcje w Szkole Muzycznej I Stopnia w Dobrej nie będą się odbywać od 12 do 25 marca 2020 r. 

 

§ 2 

Na czas zawieszonych zajęć obliguję wszystkich nauczycieli do przeprowadzania lekcji z uczniami 
w trybie zdalnym zgodnie z własnym harmonogramem pracy. 
 

§ 3 

Nauczyciele pozostają w pełnej dyspozycji do pracy oraz prowadzą zajęcia z uczniami za pomocą 
dostępnych komunikatorów online (Facebook, Messanger, WhatsApp, Skype, FaceTime, poczta  
e-mail itp…) będąc również w kontakcie z rodzicem/prawnym opiekunem ucznia. 
 

§ 4 

Przekazywany zdalnie materiał powinien być: 
1. opracowany w sposób przejrzysty i odpowiedni dla każdego ucznia oraz możliwy do 

zweryfikowania jego realizacji; 
2. dostępny dla rodzica/prawnego opiekuna, który własnoręcznym podpisem potwierdzi 

realizację danego materiału przez ucznia; 
3. zgodny z realizacją programu nauczania danego przedmiotu z możliwością ewaluacji form  

i metod pracy wynikających z obecnej organizacji pracy zdalnej.  
 

§ 5 

Wzór Indywidualnej Karty Realizacji Materiału stanowi załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia. 
 

§ 6 

Nauczycielowi, który nie może realizować zajęć, o których mowa w § 2-4, z powodu sprawowania 
opieki nad dzieckiem w wieku poniżej 8 roku życia, przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy oraz 
zwolnienie z tych obowiązków (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego 
zarządzenia). 

§7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 
Załącznik nr 1 do Zarządzenia  

Nr SM.021.1.6.2020  
Dyrektora Szkoły Muzycznej  

I Stopnia w Dobrej 
 
 

Indywidualna karta realizacji materiału 
 
 

przez ucznia ………………………………………….……, klasa …………………,  
 

przedmiot ………………………………………… , w terminie: od ………….... do …………..... . 
 

 
Imię, nazwisko rodzica / prawnego opiekuna wypełniającego kartę: 

 
 ……………………………………………………….. 

 
 

Data Zakres przerobionego materiału Forma realizacji Podpis rodzica 

    

    

    

    

    

 



 
Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

Nr SM.021.1.6.2020  
Dyrektora Szkoły Muzycznej  

I Stopnia w Dobrej 
 

OŚWIADCZENIE 
O SPRAWOWANIU OPIEKI NAD DZIECKIEM W WIEKU DO 8 LAT W ZWIĄZKU Z 

ZAMKNIĘCIEM Z POWODU COVID-19 ŻŁOBKA, KLUBU DZIECIĘCEGO, 
PRZEDSZKOLA LUB SZKOŁY 

Wypełnij to oświadczenie, jeżeli jesteś rodzicem i ubiegasz się o wypłatę dodatkowego zasiłku 
opiekuńczego z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat w związku 
z zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których 
dziecko uczęszcza. 
Dane wnioskodawcy 
PESEL (jeśli nie masz nadanego numeru PESEL podaj serię i  numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość)  

……………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i Nazwisko 
………………………………………………………………………………………………………… 
Adres  
………………………………………………………………………………………………………… 
 
Numer telefonu ………………………………………………………… 
Oświadczenie                         
Oświadczam, że sprawowałam/em osobistą opiekę nad dzieckiem/ dziećmi w okresie (podaj 
daty): 
od …………………….. do ………………..., od ………………….. do …………………, od 
………………….. do ……………………… 
w związku z zamknięciem z powodu COVID-19  żłobka -  klubu dziecięcego - przedszkola – 
szkoły*/. 
Dane dziecka/ dzieci (imię, nazwisko, PESEL): 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
Oświadczam, że w okresie, za który ubiegam się o zasiłek opiekuńczy: 
- był*/ / nie było*/ drugiego rodzica / współmałżonka mogącego zapewnić opiekę dziecku/dzieciom. 
Drugi rodzic / współmałżonek: 
- nie otrzymał dodatkowego zasiłku opiekuńczego*/, 
- otrzymał dodatkowy zasiłek opiekuńczy*/ z powodu sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi 
w wieku do ukończenia 8 lat w związku z  zamknięciem z powodu COVID-19 żłobka, klubu 
dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza za ……………….. dni. 
 
Rachunek bankowy 
Podaj swój rachunek bankowy, na który mamy przekazywać zasiłek opiekuńczy: 

                          

 
 
 
*/ niepotrzebne skreślić        

……………………………………………... 
                    Data i podpis 


