
ZARZĄDZENIE NR 14/2021 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 

IM. LEONIDA TELIGI W GRODZISKU MAZOWIECKIM 

z dnia 12  marca 2021 r. 

 

zmieniające Zarządzenie 10/2021 w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

oddziałów 4-8 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi 

 w Grodzisku Mazowieckim 

 

 

Na podstawie: 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 11 marca 2021 r. (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 448) zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz 44. ) zarządza się co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W Zarządzeniu nr 10/2021 Dyrektora szkoły w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania  oddziałów 4-8 w Szkole Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku 

Mazowieckim z dnia 27-02-2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1w ust. 1 wyrazy „Od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021  r.” zastępuje 

się wyrazami „Od dnia 15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r;  

2. W Szkole Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim w zakresie 

dotyczącym klas IV-VIII zajęcia edukacyjne są realizowane z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość. 

3. W Szkole Podstawowej nr 5 im. Leonida Teligi w Grodzisku Mazowieckim od dnia  

15 marca 2021 r. do dnia 28 marca 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie w zakresie  klas  I- 

III. 

4. Ograniczenie funkcjonowania w zakresie klas 1-3 polega na prowadzeniu zajęć w systemie 

hybrydowym, 50% uczniów realizuje zajęcia stacjonarnie w szkole, co najmniej 50% 

uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość. 

5. Dyrektor szkoły biorąc pod uwagę równomierne i naprzemienne realizowanie zajęć ustala 

zgodnie z planem lekcji, następujący harmonogram prowadzenia zajęć: 

1) W tygodniu od 15 marca 2021 r . do 19 marca 2021 r.  

klasy 1c, 2a, 3a, 3b,3c pracują w systemie stacjonarnym; 

klasy 1a,1b,2b,2c pracują w systemie zdalnym. 



2) W tygodniu od 22 marca 2021 r. do 26 marca 2021 r. 

klasy 1a,1b,2b,2c pracują w systemie stacjonarnym; 

klasy 1c, 2a, 3a, 3b,3c pracują w systemie zdalnym. 

6.  Zajęcia stacjonarne w reżimie sanitarnym są kontynuowane dla oddziału zerowego    

Szkoły  Podstawowej nr 5. 

 

 

§ 2 

1. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności  lub z powodu 

innych ważnych przyczyn nie mogą uczyć się w domu, dyrektor szkoły kontynuuje  organizację  zajęć 

w szkole lub umożliwia uczniom realizację zajęć zdalnych na terenie szkoły.  

 

2. Na terenie szkoły po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia, może być 

kontynuowana organizacja konsultacji dla zdających egzaminy uczniów klas ósmych,   

indywidualnie lub w małych grupach do 5 osób. 

3.  Zachowana jest  również możliwość realizacji szkolenia sportowego w oddziałach sportowych  

w formie stacjonarnej, tj. w miejscu ich prowadzenia, po uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia, rodzicami i uczniami.  

 

§ 3 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli, rodziców i uczniów do zapoznania się z Zarządzeniem  

i jego stosowania. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 marca 2021 r. 

 

…………………………… 

Podpis dyrektora szkoły 

 

Grodzisk Mazowiecki, dn. 12-03-2021 r.                                                


