
ZARZĄDZENIE  

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 
IM. ZBIGNIEWA GĘSICKIEGO „JUNO” W PIASTOWIE  

Z DNIA 23 KWIETNIA 2021 R.  

W SPRAWIE ORGANIZACJI PROCESU OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEGO  
I DYDAKTYCZNEGO 

W KLASACH I - VIII ORAZ W ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH 
OD DNIA 26 KWIETNIA 2021 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 W PIASTOWIE 
 

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. z dnia 23 kwietnia 2021, poz. 752) zarządzam, co następuje: 

  

§ 1. Nauczanie w klasach I-III odbywać się będzie w systemie hybrydowym (tryb stacjonarny 
naprzemiennie z nauczaniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość) według 
harmonogramu zamieszczonego na stronie internetowej szkoły (https://sp5piastow.edu.pl/). 

§ 2. Nauczanie w klasach IV-VIII odbywa się nadal w sposób zdalny. 

§ 3. Oddziały przedszkolne pracują stacjonarnie. 

§ 4. Szkoła nadal organizuje nauczanie zdalne lub stacjonarne na terenie szkoły ze względu na rodzaj 
niepełnosprawności ucznia z klas IV-VIII na wniosek rodzica.  

§ 5. Szkoła może zorganizować nauczanie zdalne na terenie szkoły dla uczniów z klas IV-VIII ze 
względu na inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu na wniosek rodzica i po 
uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-pedagogicznej Każdy przypadek 
rozpatrywany jest indywidualnie. 

§ 6. Zajęcia specjalistyczne dla uczniów posiadających kształcenie specjalne będą prowadzone są nadal 
w bezpośrednim kontakcie z uczniem w sposób ustalony z rodzicem. 

§ 7. Konsultacje dla klas IV-VIII nadal co do zasady odbywają się w trybie zdalnym według ustalonego 
harmonogramu.  

§ 8. Konsultacje dla klas VIII z przedmiotów egzaminacyjnych mogą odbywać się na terenie szkoły 
indywidulnie lub w małych grupach. W ramach konsultacji mogą zostać przeprowadzone testy 
sprawdzające poziom przygotowania do egzaminu ósmoklasisty. 

§ 9. Świetlica szkolna zapewnia opiekę wyłącznie dzieciom osób wymienionych w § 2 ust. 4 pkt. 2 
Rozporządzenia MEN z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. z dnia 26 marca 2021 r., poz. 561) na podstawie wniosku rodzica złożonego 
pocztą elektroniczną na adres: dyrektor@sp5piastow.pl  

§ 10. Stołówka zapewnia obiady wyłącznie uczniom realizującym w danym dniu nauczanie stacjonarne 
(oddziały przedszkolne, uczniowie klas I-III).  

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 kwietnia 2021 roku. 

 


