
ZARZĄDZENIE NR22/V/2021 Z DNIA 04.05.2021. 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. Tony Halika w Osówce 

w sprawie zmian trybu nauczania z hybrydowego na stacjonarny w kl. I-III, wprowadzenia nauki hybrydowej w kl. IV-VIII, oraz przejścia z nauki 

hybrydowej na tradycyjną we wszystkich oddziałach 

 
Na podstawie: 

1.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762)   

2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021r. poz. 4.), 
3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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. poz. 561, 651, 701) 
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci 

obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. 
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 
6. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek Oświatowych, 

Zarządzam, co następuje: 

§ 1 
1. Z dniem 04.05.2021 r. w klasach I – III Szkoły Podstawowej im. Tony Halika w Osówce wprowadza się tryb nauczania stacjonarnego. 

 2. Oddziały przedszkolne pracują w trybie stacjonarnym, na dotychczasowych zasadach. 

 

3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne realizowane są zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla każdej z form nauki na 

podstawie dotychczasowego planu zajęć. 

§ 2 

Od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r.  ogranicza się funkcjonowanie: 
1) klas IV-VIII - do nauczania zdalnego, 

 
§ 3 

Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie: 
1) w zakresie klas IV-VIII do nauczania hybrydowego; 

 
§ 4 

Harmonogram nauczania hybrydowego w kl. IV-VIII w okresie od 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 r.                                                       

w Szkole Podstawowej im. Tony Halika w Osówce: 

 

• Tryb stacjonarny – realizacja zajęć lekcyjnych na terenie szkoły: 

                                                           Klasy                                                               Dni tygodni 

                                                        IV-VI         poniedziałek (17.05), wtorek(18.05), środa(19.05), oraz  poniedziałek(24.05) 

VIIA,VIIB, VIII             czwartek (20.05), piątek(21.05) oraz piątek (28.05) 

 

• Tryb zdalny (kształcenie na odległość) 

                                                                            Klasy                                      Dni tygodni 

    IV-VI         czwartek (20.05), piątek(21.05) oraz piątek (28.05) 

                                         VIIA,VIIB, VIII   poniedziałek (17.05), wtorek(18.05), środa(19.05), oraz  poniedziałek(24.05)              

 
§ 5 

1. W dniach od 25, 26,27.05.2021 r. odbędą się egzaminy końcowe kl. VIII, 

2. W czasie trwania egzaminów kl. I-VII nie przychodzą do szkoły (dni wolne z tzw. godzin dyrektorskich), nauczyciele uczestniczą w 

pracach Komisji Egzaminacyjnych, 

3. W dniach od 25, 26, 27.05.2021 r. oddziały przedszkolne przy SP Osówka, pracują na dotychczasowych zasadach. 

 
§ 6 

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego trybu nauki 

przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub drogą e-mailową, a w przypadku braku 

takiej możliwości drogą telefoniczną. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/prawo-oswiatowe-18558680/art-30-b


Ryszard Ałtyn/dyrektor szkoły/ 
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