
     ZARZĄDZENIE NR 49/2021/2022 

 

Dyrektora Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty                  

we Wrześni 

z dnia 17.12.2021 roku 

w sprawie organizacji pracy zdalnej w klasach I-VIII w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1                      

im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni, od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 

roku na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) zarządzam się, co następuje: 

§ 1  

W dniach od 20 do 22 grudnia 2021 r. oraz 3 do 5 i 7 stycznia 2022 r. wprowadza się edukację zdalną 

dla klas I-VIII. 

§ 2  

Praca z uczniami klas I - VIII odbywa się z wykorzystaniem aplikacji TEAMS wg aktualnie obowiązującego 

planu zajęć.  

§ 3 

Nauczyciele prowadzą zajęcia w aplikacji TEAMS w formie on-line i poprzez przekazywanie informacji                                      

z wykorzystaniem edytora tekstu (np. tablicy ogłoszeń, notesu, itp.). 

§ 4  

Godzina pracy z uczniami w systemie on-line wynosi 30-35 minut oraz 10-15 minutowe konsultacje. 

§ 5 

Z dniem 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r., wprowadza się jednozmianowość dla oddziałów 

przedszkolnych. 

§ 6 

Na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I-III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim 

dzieciom, będzie zorganizowana opieka w szkole, a uczniowie będą mieli zapewnioną realizację zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

§ 7 

W przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, będą zorganizowane zajęcia na terenie 

szkoły.  

§ 8  



W dniach 20-22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach wydanych 

na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, są organizowane na terenie 

szkoły zgodnie z tymi przepisami. 

§ 9 

Nauczyciele prowadzą zajęcia na terenie szkoły. 

§ 10 

Nauczyciele, którzy nie mają możliwości zapewnienia dzieciom opieki lub w innych uzasadnionych 

przypadkach, mogą złożyć wniosek o świadczenie pracy w trybie zdalnym. 

 

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68. 

Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni. 

§ 12  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 17.12.2021 r. 

 

 

 

                                                                           - Dyrektor Szkoły - 

 


