
   ZARZĄDZENIE NR  3/01/2022   

 

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

we Wrześni 

z dnia 27 stycznia 2022 roku 

 

w sprawie organizacji pracy w Samorządowej Szkole Podstawowej nr 1 im. 68.  Wrzesińskiego Pułku 

Piechoty we Wrześni, w okresie od 31 stycznia do 27 stycznia 2022 r. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1   (Dz. U. z 2022 r. poz. 186), 

zarządzam co następuje:  

§ 1  

Od 31 stycznia do 27 lutego 2022 r. wprowadza się edukację zdalną dla kl. V-VIII. 

§ 2  

Praca z uczniami klas V-VIII odbywa się z wykorzystaniem aplikacji TEAMS, wg aktualnie 

obowiązującego planu zajęć.  

§ 3 

Godzina lekcyjna wynosi 45 minut, w tym praca on-line 30 – 35 minut, a pozostały czas 

przeznaczony jest na samodzielną pracę ucznia pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. 

§ 4  

Oddziały przedszkolne oraz klasy I-IV kontynuują naukę w trybie stacjonarnym, w systemie 

jednozmianowym, wg aktualnie obowiązującego planu zajęć. 

§ 5  

Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć 

w miejscu zamieszkania, zostaną zorganizowane zajęcia stacjonarnie na terenie szkoły 

lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – w budynku szkoły. 

§ 6 

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone będą w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i uczniem. 

§ 7 

Dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty będą organizowane konsultacje 

na terenie szkoły.  



§ 9 

Świetlica szkolna pracuje na dotychczasowych zasadach. 

§ 10 

Uczniowie mogą brać udział w trybie stacjonarnym w konkursach przeprowadzanych 

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 oraz art. 22 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty. 

§ 11 

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 

im. 68. Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni. 

§ 12  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.01 2022 r. 

 

 

             - Dyrektor Szkoły - 

 


