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ZARZĄDZENIE NR 23/2020/2021

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

IM. STANISŁAWA STASZICA W PIASTOWIE

z dnia 19.03.2021r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych w dla uczniów we wszystkich klasach
1-8 Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 18 marca 2021r.
zmieniającego rozporządzenie z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389, z późno zm)

zarządzam, co następuje:

§1.
Zawieszam dla wszystkich uczniów klas 1-8 zajęcia w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 na czas
oznaczony od dnia 22 marca 2021r. do dnia 11 kwietnia 2021r.

§ 2.

W tym czasie uczniowie klasa 1-8 będą nauczani zdalnie na platformie
Office 365 Teams oraz z wykorzystaniem dziennika elektronicznego LlBRUS.

§ 3.

1. Zdalne lekcje odbywać się będą zgodnie z ustalonym, dotychczasowym tygodniowym
planem zajęć.

2. Zdalna jednostka lekcyjna trwa 30minut.
3. W klasach 1-3 z wyłączeniem klasy 2 c do zajęć on-line uczniowie zostaną podzieleni

na dwie grupy.
4. Zindywidualizowana ścieżka kształcenia realizowana jest zgodnie z § 3.1.2.

§ 4.

Zdalne indywidualne programy dla uczniów kierunkowo zdolnych, odbywać się będą zgodnie
z tygodniowym planem zajęć, w dotychczasowym, ustalonym wymiarze.

§ 5.

Zdalne lub na pisemny wniosek rodziców uczniów ze SPEstacjonarne zajęcia rewalidacyjne,
odbywać się będą zgodnie z tygodniowym planem zajęć, w dotychczasowym, ustalonym
wymiarze.



§ 6.

Zdalne zajęcia specjalistyczne w klasach 1-8 będą realizowane zgodnie z deklaracjami rodziców
złożonymi do odpowiednich specjalistów w dzienniku Librus do dnia 22 marca 2021r. za
pośrednictwem dziennika Librus lub na platformie Office 365 Teams.

§ 7.

Dla uczniów klas 1-3, na pisemny wniosek rodziców zatrudnionych w podmiotach
wykonujących działalność leczniczą oraz realizujących zadania publiczne w związku z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 szkoła organizuje opiekę
świetlicową i realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na
terenie szkoły.

§ 8.

Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania
zajęć zdalnych w domu szkoła umożliwi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość na terenie szkoły.

§9

Dla uczniów klas 8, zgodnie z wcześniejszym zgłoszeniem, w dzienniku LlBRUS w budynku
szkoły w reżimie sanitarnym szkoła organizuje z nauczycielem uczącym konsultacje z
przedmiotów egzaminacyjnych.

§ 10

Na terenie szkoły odbędą się zaplanowane konkursy przedmiotowe.

§11

Uczniowie i rodzice uczniów mogą korzystać ze zdalnych konsultacji ze wszystkimi
nauczycielami i specjalistami pracującymi w Szkole Podstawowej nr 1. W wyjątkowych,
uzasadnionych sytuacjach, po wcześniejszym zgłoszeniu, konsultacje te mogą odbywać się w
reżimie sanitarnym w budynku szkoły.

§ 12

Odwołuję dla klas 1-8 zajęcia dodatkowe realizowane na terenie szkoły: koła zainteresowań,
zajęcia wyrównawcze, chór szkolny.

§13

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Piastowie
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