
ZARZĄDZENIE NR 30/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 w Zgierzu  

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
 

w sprawie: zmiany trybu nauczania na hybrydowe 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 

r. poz. 910, 1378 oraz Dz. U. z 2021 poz. 4, 619, 762), Ustawy z dnia 7 września 1991r. 

o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.1327 oraz Dz. U. z 2021 poz. 4), Obwieszczenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  

i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1604.), Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  

z dnia .... kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19, Statutu Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu, zebranych 

informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku 

zarządza co następuje:  

§ 1 

 

1. W okresie od dnia 04.05.2021 do odwołania w Szkole Podstawowej nr 5  

w Zgierzu wprowadza się hybrydowy (łączony) tryb nauczania, zgodnie  

z harmonogramem: 

a) oddziały 1-3 pracują w trybie stacjonarnym. 

b) oddziały 4-8 pracują nadal zdalnie;  

2. Organizacja pracy szkoły od 04.05.2021r. dotycząca czasowych rozwiązań  

w funkcjonowaniu szkoły zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. 

3. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przypominają swoim uczniom zasady 

współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym i stacjonarnej trybie nauki. 

4. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie hybrydowego trybu pracy szkoły 

pracują zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły 

harmonogramem. 

5. Powrót do stacjonarnego trybu nauki wszystkich uczniów lub zmiana 

organizacyjna w hybrydowym nauczaniu nastąpi poprzez wydanie kolejnego 

zarządzenia dyrektora.  

§ 2 

 

1. Wszystkie inne ustalenia dotyczące: 

a) warunków organizacji nauczania zdalnego, 

b) obowiązków wychowawców w czasie nauki zdalnej, 



c) obowiązków psychologa i pedagoga, 

d) zasad współpracy dyrektora z pracownikami administracji, 

e) zasad współpracy szkoły z Sanepidem, 

f) zasad współpracy dyrektora z organem prowadzącym, 

g) zasad współpracy z organem nadzoru pedagogicznego, 

h) zasad i sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły z trybie zdalnym, 

i) zasad prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami oraz sposobu 

przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji, 

j) zasad monitorowania postępów uczniów, sposobu weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów oraz sposób i zasad informowania uczniów lub rodziców 

o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym 

trybie nauki, 

k) zasad i sposobu oceniania w zdalnym trybie nauczania, 

l) zasad pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

m) zasad bezpiecznego korzystania z narzędzi informatycznych i zasobów  

w Internecie, 

n) obowiązków i zasad dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania 

COVID-19 obowiązujące na terenie szkoły, 

o) procedury szybkiego powiadamiania szkoły o chorym uczniu, 

 

wraz ze wszystkimi załącznikami pozostają bez zmian i są zawarte w Zarządzeniu nr 

26/2020/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Zgierzu z dnia 19 marca 2021 r.  

 

§ 3 

1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły informuje organ nadzoru 

pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne. 

2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu 

nauki na stronie internetowej szkoły. 

3. Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika 

elektronicznego. 

 

§ 4 

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. 

2. Wychowawcy uzyskują potwierdzenie odbioru informacji o wprowadzeniu 

hybrydowego trybu nauki. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i dotyczy wszystkich pracowników 

szkoły. 


