
ZARZĄDZENIE NR 144.04.2020.2021 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie  

z dnia 23 kwietnia 2021r. 

w sprawie: wydłużenia okresu nauczania z wykorzystaniem metod i technik na odległość oraz 

wprowadzenia nauczania hybrydowego dla uczniów klas 1 – 3.  

Na podstawie:  

Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia  2021 r. zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz.U. 23.04.2021, poz.752) 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1. 

W okresie 26.04.2021r.  -  3.05.2021r. uczniowie klas 4 – 8 kontynuują naukę z wykorzystaniem metod 

i technik na odległość.  

§ 2. 

1. W okresie 26.04.2021r.  -  3.05.2021r. wprowadzam dla uczniów klas 1 – 3 nauczanie 

hybrydowe.  

2. W dniach 26.04.2021r.  -  3.05.2021r: 

a) z nauki stacjonarnej na terenie szkoły korzystają uczniowie  klas: 1b, 1d, 2a, 2c, 2e, 3b, 

3d, 3e; 

b) z nauki z wykorzystaniem metod i technik na odległość w domach korzystają uczniowie 

klas: 1a, 1c, 1e, 2b, 2d, 2f, 3a, 3c.  

3. Świetlica funkcjonuje tylko dla tych uczniów, którzy w danym tygodniu uczą się stacjonarnie. 

4. Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć w 

miejscu zamieszkania, organizujemy w szkole zajęcia stacjonarne lub zdalne. Uczniami 

opiekują się nauczyciele wspomagający. 

5. Na wniosek wychowawcy klasy, po analizie sytuacji ucznia, dyrektor może w szczególnych 

sytuacjach wyrazić zgodę na korzystanie przez ucznia z nauki stacjonarnej lub zdalnej na terenie 

szkoły. Dotyczy to w szczególności dzieci rodziców zatrudnionych w służbie zdrowia oraz 

służbach mundurowych oraz przypadków braku możliwości technicznych w domu lub innych 

ważnych powodów uniemożliwiających naukę zdalną w domu ucznia. 

 

§ 3. 

1. Wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców uczniów realizujących naukę z wykorzystaniem 

metod i technik na odległość obowiązują „Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. 

Kornela Makuszyńskiego w czasie nauczania zdalnego” wprowadzone Zarządzeniem 

Dyrektora ZSP w Halinowie z dnia 9 listopada 2020r.  

2. Wszystkich nauczycieli, uczniów i rodziców uczniów  realizujących naukę na terenie  szkoły 

obowiązują „Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w ZSP 

w Halinowie w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19.” wprowadzone Zarządzeniem 

Dyrektora ZSP w Halinowie z dnia 28 sierpnia 2020r.  

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

Lidia Kołakowska 

 


