
Zarządzenie nr 25/2021/2022 

 

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych w Stykowie 

z dnia 28 stycznia2022r. 

w sprawie: 

 

 

organizacji nauczania zdalnego w okresie czasowego zawieszenia zajęć w szkole 

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 910 i 1378) oraz Rozporządzenia MEiN z dnia 27 stycznia 2022r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021r. poz. 2301)  zarządza się, co 

następuje: 

 

 

§1. 

 

Od dnia 31 stycznia 2022r. do 27 lutego 2022r. nauka w klasach V– VIII odbywa się wyłącznie 

w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

§2. 

 

Zajęcia, o których mowa w §1 są realizowane zgodnie z obowiązującym planem lekcji . 

 

 

§3. 

Podczas nauki zdalnej lekcje prowadzone drogą elektroniczną ulegają skróceniu do 35 min. 

Pozostały czas nauczyciele przeznaczają na indywidualne konsultacje z uczniami. 

 

§4. 

 

Zajęcia w przedszkolu , oddziale przedszkolnym , kl. I -IV prowadzone są w szkole. 

 

§5. 

 

Zajęcia w formie stacjonarnej prowadzone są również dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego . 

 

§6 

Opieka świetlicowa w szkole organizowana jest zgodnie z harmonogramem pracy świetlicy 

 ( godz.7.00- 16.00 ). 

 

§7. 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły organizowane są w szkole konsultacje 

indywidualne lub grupowe dla uczniów klas ósmych  z nauczycielem prowadzącym zajęcia 

edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty . 

 

                                                                          §8 

                                                                           



 W/w zajęcia  odbywają się zgodnie z harmonogramem podanym do wiadomości uczniom i 

rodzicom klas VIII. 

                                                                §9. 

 
 

W ramach konsultacji, o których mowa w §7 , nauczyciele mogą zorganizować 

w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. 

 

                                                                §10 

 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu  

 

1. Na stronie internetowej Szkoły 

2. Wiadomość wysłana  do nauczycieli i rodziców pocztą elektroniczną. 

                                                                 §11 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

                                                                                                          Marzena Adamus  

                                                                                                Dyrektor ZPO w Stykowie 

 


