
ZARZĄDZENIE NR 24/2020/2021  

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górsku 

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 w Górsku zgodnie z powyższym rozporządzeniem zarządza: 

 

§ 1. 

Od dnia 04.05.2021r. do dnia 14.05.2021r. uczniowie klas 1-3 Szkoły Podstawowej  

w Górsku wracają do nauczania stacjonarnego w budynku szkoły wg ustalonego 

harmonogramu, który wraz z ważnymi informacjami stanowi załącznik do niniejszego 

Zarządzenia. 

§ 2. 

1. Utrzymuje się naukę stacjonarną dla dzieci z oddziałów przedszkolnych. 

2. Utrzymuje się naukę zdalną dla uczniów klas 4-8. 

3. Tworzy się dwie grupy opieki świetlicowej, odpowiednio dla oddziałów przedszkolnych  

i klas 1 oraz dla uczniów klas 2 i 3. 

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

   

 

                     …..………………………………… 

           (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 



Załącznik do Zarządzenia nr 24/2020/2021 

 

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 poszczególnych oddziałach klas 1-3 odbywać się będzie w oparciu  

o dotychczasowy plan lekcji (obowiązuje plan zajęć stacjonarnych), który na bieżąco 

wraz z zaplanowanymi zastępstwami doraźnymi dostępny jest w dzienniku 

elektronicznym Librus. 

 

3. Kursy autobusu: 

Dzień tygodnia: 
Przywóz (wyjazd ze szkoły)  

Trasa: B+A+C 

Odwóz (wyjazd ze szkoły)  

Trasa: C+A+B 

poniedziałek 7:00, 9:00, 10:00 12:45, 14:45, 15:45 

wtorek 7:00, 9:00 12:45, 14:45 

środa 7:00, 10:00 12:45, 14:45, 15:45 

czwartek 7:00, 9:00, 10:00 12:45, 14:45, 15:45 

piątek 7:00, 9:00, 11:00 12:45, 14:45 

 

4. Świetlica czynna dla dzieci i uczniów w godzinach: 6:30-17:00, w podziale na grupy: 

a) dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów z klasy 1, 

b) uczniowie klasy 2 i 3. 

 

5. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone będą dla uczniów 

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

 

6. 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 Cisco Webex Meetings. 

 

7. 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. 

 

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

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

 

9. 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.  


