
ZARZĄDZENIE NR 32/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  

im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce  

z dnia 30 kwietnia 2021r. 

w sprawie wprowadzenia nauczania stacjonarnego i utrzymania nauczania 

zdalnego 

 
Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.    z 2020r., 

poz. …). 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce zgodnie z powyższym 

rozporządzeniem zarządza: 

 
§ 1. 

Od  dnia  04.05.2021r.  do  dnia  14.05.2021r.   uczniowie  klas I - III   Szkoły  Podstawowej 

im. Jana Pawła II w Małej Nieszawce wracają do nauczania stacjonarnego w budynku szkoły 

wg tygodniowego planu lekcyjnego. 

§ 2. 

1. Utrzymuje się naukę zdalną dla uczniów klas IV – VIII. 

2. Zapewnia się opiekę świetlicową dla uczniów klas I – III zapisanych do szkolnej 

świetlicy.  

 
§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
             Teresa Juda 

                                                                                                                 /dyrektor szkoły/ 

                                                                                        



Załącznik do Zarządzenia nr 32/2020/2021 

 

1. Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2021r. oraz ukazaniem się 

projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 informuję, że od dnia 4 maja do 14 maja 2021r. uczniowie klas 1-3 wracają do 

nauki stacjonarnej w budynku szkoły. 

 

2. Praca   w poszczególnych   oddziałach    klas    I - III    odbywać    się    będzie    w    oparciu 

o dotychczasowy plan lekcji. W tym czasie zajęcia odbywają się w następujących salach 

lekcyjnych: 
 

Klasa 1A – sala nr 8, wejście nr 4 od strony parkingu rowerowego, 

Klasa 1B – sala nr 5, wejście od strony parkingu rowerowego, 

Klasa IIA – sala nr 13, wejście nr 5 od strony przedszkola, 

Klasa IIB – sala nr 18, wejście nr 5 od strony przedszkola, 

Klasa IIIA – sala nr 3, wejście główne do szkoły, 

Klasa IIIB – sala nr 38, wejście główne do szkoły. 

 

3. Świetlica czynna dla uczniów w godzinach: 6:30 – 16.30. 
 
4. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone będą dla uczniów 

klas 1-3 stacjonarnie lub zdalnie dla uczniów klas 4-8. 

 

5. Nauka zdalna w klasach 4-8 będzie odbywała się na dotychczasowych zasadach. Zajęcia z 

dziećmi będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość za 

pośrednictwem platformy GSuite. 

 

6. W pełnym wymiarze powraca realizacja obiadów, programów dotyczących mleka oraz 

warzyw i owoców, zaś harmonogram dostaw jest uzależniony od stosownych decyzji, 

niezależnych od Dyrektora szkoły oraz dostawcy. 

 

7. Uaktualnia się harmonogram dyżurów nauczycielskich oraz opieki świetlicowej i opieki 

nad uczniami klas 4-8, którzy nie mogą realizować nauki zdalnej w domu. 

 

8. Przypominam, że uczestnikami zajęć stacjonarnych mogą być wyłącznie uczniowie 

zdrowi, których domownicy nie przebywają w izolacji. Obowiązują znane przyjęte 

dotychczasowe szkole zasady: maseczka, dystans społeczny i dezynfekcja rąk. 


