
ZARZĄDZENIE NR 4/01/2021 

 

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

we Wrześni 

z dnia 15 stycznia 2021 roku 

w sprawie organizacji pracy zdalnej w klasach I-III  i IV-VIII w Samorządowej Szkole Podstawowej                 

nr 1 im. 68.  Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni, od 18 stycznia do 31 stycznia 2021 r. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r.  w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz.92), zarządzam co następuje:  

 

§ 1  

Od 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. wprowadza się edukację stacjonarną dla klas I-III                 

dla których wprowadza się organizację wejść i wyjść do budynków  szkoły zgodnie z załącznikiem nr 1 

do zarządzenia oraz ogranicza się funkcjonowanie szkoły w zakresie klas IV – VIII prowadząc nadal 

edukację w formie zdalnej. 

§ 2  

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

obowiązującego planu zajęć.  

§ 3 

Nauczyciele prowadzą zajęcia w aplikacji TEAMS w formie on-line i poprzez przekazywanie informacji                                      

z wykorzystaniem edytora tekstu (np. tablicy ogłoszeń, notesu, itp.). 

§ 4  

Maksymalny czas pracy w formie on-line dla danej klasy, w każdym dniu, wynosi nie więcej niż 3 

godziny zegarowe.  

§ 5 

Wychowawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przez nauczycieli uczących w danej klasie 

określonego limitu ww. czasu. 

§ 6 

Godzina pracy z uczniami w systemie on-line wynosi 25-30 minut.  

§ 7 

Harmonogram prowadzonych zajęć z dziećmi/uczniami w systemie on-line oraz poprzez edytor tekstu 

określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 4b/2020/2021 z 23 października 2020 r. 

 



§ 8  

Dla uczniów posiadających m.in. opinię lub orzeczenie PPP, a także o trudnych warunkach domowych 

przewiduje się możliwość pracy na terenie szkoły, po uzyskaniu akceptacji dyrektora.  

§ 9 

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 1 im. 68. 

Wrzesińskiego Pułku Piechoty we Wrześni. 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r. 

 


