
 

Zarządzenie nr 8/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie  

z dnia 15.03.2021 r. 

w sprawie wznowienia  przedłużenia  działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej  w 

Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” w Jackowie w systemie hybrydowym 

Na podstawie  §  1a ust.1 o Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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. 1389,1830,1859, 1870, 1960 i 

2087oraz 2021r, poz.92,202,283 i 366  ) , §35 ust.4 pkt.1Statutu Szkoły Podstawowej Fundacji 

„Elementarz” w Jackowie 

 zarządzam co następuje: 

§1 

 1.Od dnia 15.03.2021  uczniowie klas IV-VIII kontynuują naukę z wykorzystaniem technik i metod 

kształcenia na odległość do dnia 28.03.2021r. 

2.Wprowadza się możliwość organizacji zajęć stacjonarnych na terenie szkoły  dla uczniów klas IV-

VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość  w miejscu zamieszkania: 

3. Umożliwia się   uczniom  klas IV-VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą 

realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  w miejscu zamieszkania 

realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

§2 

1.Zadania nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach I-III w Szkole Podstawowej Fundacji 

„Elementarz” w Jackowie będą  realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

stacjonarnego. 

2.Kontynujesię realizację zajęć dodatkowych, pozalekcyjnych , specjalistycznych i świetlicowych  dla 

uczniów klas I-III  i ich realizację zgodnie z planem pracy zatwierdzonym na rok szkolny 2020/2021 z 

zachowaniem procedur i rygoru sanitarnego określonego procedurami z dnia 12 stycznia  

2021r.wprowadzonymi  Zarządzeniem nr 4/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej Fundacji 

„Elementarz” w Jackowie opublikowanymi na stronie internetowej szkoły spjackow.pl. 

§3 

 

1.Kontynuje się realizację konsultacji stacjonarnych na terenie szkoły dla uczniów klasy VIII 

przygotowujących się do egzaminu ósmoklasistów. 

http://www.spjackow.pl/


2. W ramach konsultacji, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły może zorganizować w szkole testy 

sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty . 

§4 

1.W okresie od dnia 15 marca 2021r.  praca w klasach IV-VIII  nauczanie odbywać się będzie zgodnie z 

„Regulaminem organizacji pracy  szkoły   od dnia 24 października 2020r.w systemie 

hybrydowym”(Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora nr20/2020 z dnia 23.10.2020r.-

www.spjackow.pl). 

§5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


