
ZARZĄDZENIE nr 7/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

z dnia 22 kwietnia 2021 r.

w sprawie wprowadzenia nauczania hybrydowego w klasach I-III Szkoły Podstawowej 
im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
(Dz. U. 2021 poz. 752), zarządza się, co następuje:

§1

1. Od dnia 26 kwietnia 2021 roku wprowadza się realizację zajęć w klasach I-III Szkoły 
Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku w formie hybrydowej zgodnie 
z poniższymi wytycznymi.

2. Od 26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. klasy II i III będą realizowały zajęcia 
stacjonarnie, natomiast klasa I z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość.

3. Zamiana realizacji zajęć następuje po 01 tygodniu.

4. Ze względu na osobne wejście do szkoły i brak kontaktu z innymi uczniami klasa II 
realizuje nauczanie stacjonarnie.

5. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami 
obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki.

6. Uczniowie objęci zajęciami logopedycznymi będą je realizowali w systemie stacjonarnym, 
jeśli ich klasa w danym tygodniu uczy się stacjonarnie.

7. Świetlica organizuje zajęcia opiekuńcze dla uczniów, którzy maja lekcje w danym tygodniu 
w szkole.

§2

Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie 
wdrożenia hybrydowego trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom 
za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz drogą e-mailową, a w przypadku braku 
takiej możliwości drogą telefoniczną.

§3

Zasady zapewnienia bezpieczeństwa w szkole pozostają bez zmian i zostały określone 
w Zarządzeniu nr 02.2021 Dyrektora Szkoły podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym 
Folwarku z dnia 13 stycznia 2021 r.
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