Zarządzenie nr 11/2020
Dyrektora Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w Rybniku
z dnia 28 sierpnia 2020r.
w sprawie: dotyczące powołania zespołów zadaniowych i komisji działających na placówce w
roku szkolnym 2020/2021
Działając na podstawie :
 art. 111 pkt 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
910 z późn. zm),
 § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017
r. poz. 649),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1280),
 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 2017 r. w w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych
niedostosowaniem społecznym (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 1309),
 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374), celem
zapobiegania oraz przeciwdziałania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2,
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Powołuję zespoły zadaniowe oraz komisje w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 39 w
Rybniku w roku szkolnym 2020/2021 wymienione w § 2 niniejszego zarządzenia.



§ 2.
Zespół ds. pomocy pedagogiczno – psychologicznej – przew. Lucyna Zniszczoł,
członkowie : Piotr Tolsdorf, Małgorzata Buchta, Małgorzata Stacha, Katarzyna Wrzosek –
Głód, Alicja Rydzewska, Aleksandra Grycman



Zespół ds. integracji – przew. Dominika Jeszka, członkowie : Piotr Tolsdorf, Małgorzata
Buchta, Alicja Rydzewska, Aleksandra Grycman, agata Lipus, Renata Olejniczak, Justyna
Ryszewska – Banko, Beata Biernacja, Irma Mirska, Anna Pierchała



Zespół ds. organizacji pracy podczas epidemii covid – 19 – przew. Justyna Ryszewska –
Banko, Małgorzata Stacha, Justyna Langer, Janina Chlipała

§ 3.
1. Komisja socjalna – przew. Joanna Pałka, członek : Beata Biernacka

2. Komisja rekrutacyjna - przew. Joanna Pałka, członkowie : Katarzyna Binczak, Joanna Wasyluk
- Skiba
§ 4.
Nadzór nad realizacją zarządzenia sprawuje dyrektor.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

