
Zarządzenie nr 11/2020/20201  

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki 
 w Węgierskiej Górce 

z dnia 14 stycznia 2021 r. 

w sprawie: wprowadzenia procedur i zasad organizacji pracy szkoły po 18 stycznia 2021r. 
na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830,1859 , 1870, 1960 i 2087) z późn. 

zmianami) 

zarządza się, co następuje: 

&1. 

1. Od 18 stycznia 2021r. klasy I-III uczą się w trybie stacjonarnym. Procedury 

organizacji zajęć – Załącznik nr 1 

2. Od 18 stycznia 2021r. klasy IV-VIII uczą się w trybie zdalnym zgodnie z Zarządzeniem 

Nr 08/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki w 

Węgierskiej Gorce z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie: wprowadzenia procedur i 

zasad zdalnego nauczania.  

3. Dopuszcza się nauczanie stacjonarne dla uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych zgodnie z &2. ww Zarządzenia. 

4. Nauczyciele realizujący nauczanie stacjonarne prowadzą zajęcia z miejsca pracy – 

Szkoły Podstawowej. Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne zostają oddelegowani 

do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania 

zadań na terenie placówki, w tym organizacja pracy dla uczniów 

z niepełnosprawnościami.  

5. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych umożliwia się uczniom klas ósmych 

konsultacje dla zdających egzaminy, indywidualne lub w małych grupach, do 5 osób 

(Nauczyciele po rozpoznaniu sami organizują konsultacje wg przydzielonych godzin 

w podziale godzin lub w innym terminie). 

6. Do 28 stycznia 2021 r. należy wystawić wszystkie oceny, dać możliwość uczniom 

uzupełnienia i poprawy ocen. 

7. Dokonuje się zmiany kalendarza roku szkolnego – ustalone dodatkowe dni wolne od 

zajęć dydaktyczno – wychowawczych 04 i 05 stycznia 2021r. zostają przesunięte na 

30.04 kwietnia (piątek) i 4.05. (wtorek). 

8. O 18 stycznia 2021 r. będzie obowiązywała zmiana podziału godzin dla klas I-III. 

(Informacje na ten temat przekażemy w poniedziałek. 

§ 2. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie dnia 18 stycznia 2021 r. 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Węgierskiej Górce 

Piotr Bryś 


