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Zarządzenie nr 20/ 2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 

 z Oddziałami Integracyjnymi w Ełku 
z dnia 12.05.2021 

 
w sprawie: 

 zawieszenia zajęć i wprowadzenia hybrydowego nauczania  
 

Na podstawie ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 
 z dnia 05 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  
zarządzam, co następuje: 

§ 1. 
 

  W okresie od 17.05.2021 do 28.05.2021: 
· klasy I – III uczą się w szkole/ stacjonarnie 
· klasy IV – VIII uczą się w systemie hybrydowym. 

§ 2. 
 

Nauczanie hybrydowe klas IV – VIII odbywa się w określone dni tygodnia 
 w szkole (na zasadach nauczania stacjonarnego),  a w pozostałe zdalnie. 
O terminach nauczania stacjonarnego i nauczania zdalnego uczniowie i ich 
rodzice zostaną powiadomieni przez e-dziennik. 

Zajęcia pomocy pp, pozalekcyjne itd. mogą być prowadzone zdalnie lub 
stacjonarnie, zgodnie z decyzją nauczyciela, o której jest zobowiązany 
powiadomić uczniów i ich rodziców. 

§ 3. 
 

Zasady nauki stacjonarnej klas I-III i nauki stacjonarnej klas IV – VIII 
regulują Procedury funkcjonowania szkoły w czasie epidemii,  
z uwzględnieniem specyfiki placówki oraz zalecenia wskazane  
w przedmiotowych wytycznych oraz aktualne przepisy prawa. (Załącznik nr 1 
do Zarządzenia nr 30/ 2020, Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami 
Integracyjnymi w Ełku z dnia 27.08.2020) 

§ 4. 
 

Zasady zdalnego nauczania zdalnego klas IV – VIII w ramach nauczania 
hybrydowego, reguluje załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1 / 2021 Dyrektora SP7 
z OI w Ełku 
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§ 5. 
 

 W okresie 17 – 28 maja 2021: 
· Naukę zdalną ze szkoły w danym dniu, mogą prowadzić osoby pracujący 

stacjonarnie, w miarę możliwości z sali lekcyjnej zgodnie z planem. 
· Dyżury nauczycielskie w klasach I-III pełnione są zgodnie z wcześniej 

ustalonym harmonogramem 
· dyżury nauczycielskie w klasach IV - VIII pełnią nauczyciele według 

następujących zasad: 
o nauczyciele mający lekcje na danym piętrze / rejonie/ pełnią dyżury  

w tym rejonie, przed swoja lekcją 
z wyjątkiem 

o nauczycieli uczących w salach w pawilonie A, pełnią dyżur przed swoją 
lekcją na holu głównym 

o jeżeli nauczyciel prowadzi ostatnią lekcje danej klasy, to jest zobowiązany 
sprowadzić uczniów do szatni lub wyjścia  

 

Zaleca się, w miarę możliwości prowadzenie nauki zdalnej z domu 
§ 6. 

 

1. Uczniowie klas I-III wchodzą do szkoły wejściem w pawilonie A. 
2. Uczniowie klas IV-VIII wchodzą do szkoły głównym wejściem. 

§ 7. 
 

1. Uczniowie klas I-III mogą korzystać z posiłków organizowanych przez 
szkołę. Podobnie uczniowie klas IV – VIII, ale tylko w dniach kiedy uczą 
się stacjonarnie. Posiłki wydawane są przerwach ustalonych przed 
zdalnym nauczaniem. 

2. Zakładamy, że uczniowie, którzy do tej pory byli zapisani na obiady będą 
korzystać z posiłków w szkole. Jeżeli uczeń zapisany wcześniej na 
obiady, chce zrezygnować prosimy o informację do pani Intendentki. 
Szczegóły odpłatności zostaną podane na stronie internetowej szkoły. 

§ 8. 
 

 W dniach 25 – 27 maja 2021 w szkole odbywają się egzaminy 
ósmoklasistów. W tych dniach szkoła jest zamknięta dla innych uczniów, nie 
będą organizowane zajęcia w świetlicy i wydawane posiłki. 

§ 9. 
 

Obowiązuje wszystkich pracowników szkoły, uczniów i ich 
rodziców/prawnych opiekunów. 

§ 10. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
Leszek Sobczak 

Dyrektor SP7 z OI w Ełku 
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