
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim
Zarządzenia Dyrektora Szkoły

Zarządzenie nr 17/2021/2022

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. St. Broniewskiego "Orszy" w Wałdowie Szlacheckim

z dnia 27 stycznia 2022r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Na podstawie
1) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022r. w sprawie czasowego

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2022 poz. 186)

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 493
z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

§1.
1. W dniach od 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r. zawieszone zostają stacjonarne zajęcia

lekcyjne dla klas V-VIII.
2. W dniach od 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r. zajęcia lekcyjne dla uczniów tych klas będą

prowadzone w trybie zdalnym na platformie Moodle wg obowiązującego planu lekcji.

§2.
W dniach od 27 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r.:
1. zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze będą realizowane w bezpośrednim kontakcie

dziecka/ucznia z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie Szkoły;
2. w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zostaną zorganizowane zajęcia w
Szkole;

3. opieka świetlicowa dla uczniów klas I-IV będzie zapewniona od godziny 7:00-16:00 wyłącznie
dla rodziców pracujących;

4. dla uczniów klas VIII w Szkole stacjonarnie odbywać się będą konsultacje indywidualne lub
grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczniowie
przystępują do egzaminu ósmoklasisty;

5. Dyrektor Szkoły udostępnia pomieszczenia w Szkole w celu przeprowadzenia zajęć
pozalekcyjnych dla uczniów klas I-IV, a także poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub
turniejów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust.2 pkt.8 ustawy z
dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

§3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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