
ZARZĄDZENIE NR  21 /2020 

DYREKTORA  

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim 

z dnia 06.11.2020 r. 

w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 1-8 w Szkole   

Podstawowej nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim 

Dyrektor szkoły na podstawie 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 11.01.2020 . poz. 

910 i 1378), 

 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 

i 2197), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn.. zm.), 
 Rozporządzenia MEN 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 z poźn. zm.), 

 Rozporządzenia MEiN z dnia 5 listopada 2020 r.  zmieniające rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 

poz. 1960)  zarządza co następuje:  

 

 

§ 1 

 

1.W okresie od dnia 09.11.2020r. do dnia 27.11.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 

 im. Henryka Sienkiewicza w Grodzisku Mazowieckim zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 

1-3 są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. W okresie od dnia 09.11.2020 r. do dnia 27.11.2020 r. zostaje przedłużone kształcenie 

zdalne dla uczniów klas 4 -8 realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

3. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych uczniowie klas ósmych mogą odbywać 

konsultacje indywidualne lub w małych grupach. 

 4. Zajęcia stacjonarne prowadzone są dla oddziałów przedszkolnych. 

5. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą 

mogli uczyć się zdalnie w domu, dyrektor szkoły organizuje zajęcia w szkole lub umożliwia 

uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 

terenie szkoły. 

6. Szkoła zapewnia opiekę świetlicową dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio 

zaangażowani w walkę z pandemia COVID-19.  

 

                                                                  § 2 

 

Szczególne zasady nauczania zdalnego w klasach 1-3 zawiera załącznik do Zarządzenia. 

(Załącznik nr 1). 



 

                                                                              § 3                                                              

 

Uczniowie w klasach 1-3 oceniani będą w następujących obszarach, zgodnie ze Statutem                         

i WZO: prace sprawdzające, praca domowa, praca dodatkowa, aktywność na zajęciach. 

Systematyczna praca i zaangażowanie będą miały wpływ także na ocenę zachowania 

uczniów. 

                             

                                                             § 4 

 

Zasady pracy i nauczania zdalnego dla pozostałych oddziałów zawiera obowiązujące 

Zarządzenie nr 18/2020  

§ 5 

                                                            

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów do zapoznania się z Zarządzeniem i 

jego stosowania. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Grodzisk Mazowiecki, dn. 06-11-2020 r.                                             

Ewa Błahuta  Dyrektor szkoły 


