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Zarządzenie nr 44/20/21 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania oddziałów 4-8 w Szkole  Podstawowej nr 4 

im. Józefy Joteyko w Grodzisku Mazowieckim 

 Na podstawie: 

  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz.U. z 11.01.2020 . poz.910 i 1378), 

  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 

poz. 69 z późn.. zm.), 

 Rozporządzenia MEiN z dnia 29 kwietnia  2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U.  2021 r. poz. 824)  

 

 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Od dnia 5.05.2021r. zajęcia  dla uczniów klas 1-3 są prowadzone stacjonarnie w budynku szkoły. 

2. W okresie od dnia 5.05.2021r. do dnia 16.05.2021 r. w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku 

Mazowieckim zajęcia edukacyjne dla uczniów klas 4-8 są realizowane w trybie zdalnym z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

3. W okresie od dnia 17 maja 2021r. do dnia 30 maja 2021r.  zajęcia edukacyjne dla uczniów       

klas 4-8 są realizowane  w sposób naprzemienny tzn.  nauka w trybie stacjonarnym na zmianę z  

nauką w trybie zdalnym. Harmonogram zostanie przesłany do rodziców za pośrednictwem 

dziennika Librus. 

4. Dla uczniów klas 4-8, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą uczyć się zdalnie 

w domu, dyrektor szkoły organizuje zajęcia w szkole lub umożliwia uczniowi realizację zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

5. Dla uczniów klas 4-8, którzy z ważnych powodów nie mogą uczyć się zdalnie w domu, dyrektor 

szkoły może zorganizować zajęcia w szkole lub umożliwić uczniowi realizację zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

§ 2 

Na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim obowiązuje procedura 

bezpieczeństwa dotycząca pobytu uczniów i pracowników, zawarta w zarządzeniu nr 23/20/21 oraz 

wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych ( aktualizacja 4.05.2021r) 

 

 



§ 3 

W dniach od 5 maja 2021r do 30 maja 2021r, w oddziałach sportowych, zajęcia sportowe realizowane na 

podstawie programów szkolenia realizuje się w miejscu ich prowadzenia lub z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość,  wyłącznie w zakresie, w jakim z programu szkolenia wynika 

możliwość ich realizacji z wykorzystaniem tych metod i technik. 

 

§ 4 

W dniach od 5 maja 2021r do 24 maja 2021r  dla uczniów klas 8 mogą zostać zorganizowane  w szkole 

konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z 

których uczeń przystępuję do egzaminu ósmoklasisty.  

§ 5 

Zajęcia  zdalne dla uczniów klas 4-8 są realizowane zgodnie z wcześniej określonymi zasadami.  

§ 6 

Dyrektor  może udostępnić  w szkole pomieszczenia w celu przeprowadzenia poszczególnych stopni 

konkursów, olimpiad lub turniejów lub w celu przeprowadzenia badań edukacyjnych, których 

realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych zobowiązań ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 

§ 7 

W dniach 5-16 maja 2021r. nauczyciele  realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać 

oddelegowani do pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania 

zadań na terenie placówki.  Zgodę  na pracę zdalną w domu wydaje dyrektor szkoły ( załącznik nr 1) 

 
 

§ 8 

W zakresie edukacji zdalnej, zachowane zostają dotychczasowe sposoby komunikacji dyrekcji, 

nauczycieli, rodziców i uczniów między sobą. 

§ 9 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do sumiennego wypełniania obowiązków nauczyciela i 

wychowawcy oraz do bezwzględnego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

§ 10 

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

stosowania się do niego. 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 maja 2021r. 

                                                                                                                            Dyrektor ZSP1            

Beata Bogucka 

 

 

 



Załącznik nr 1  do Zarządzenia nr 44/20/21 

 

 

  …………………………………………..                                   ………………………………………                                        

Nazwa, adres pracodawcy, pieczątka                                                                                         miejscowość , data 

 

 

ZGODA NA PRACĘ ZDALNĄ W MIEJSCY ZAMIESZKANIA PRACOWNIKA 

  

W związku z Zarządzeniem nr 44/20/21 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w 

Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 kwietnia 2021 r, w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania oddziałów 4-8 w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Maz. wyrażam 

zgodę na świadczenie pracy, poza miejscem jej stałego wykonywania, tj. w formie  pracy 

zdalnej z miejsca zamieszkania  przez Panią/Pana………………………………. w terminie 

od 5.05.2021r do 16.05.2021r. 

Pracownik zobowiązuje się do wykonywania wszystkich zadań  związanych ze 

standardowym zakresem obowiązków, które są ujęte w zakresie obowiązków nauczyciela i 

wychowawcy oraz w Kodeksie Pracy, m.in. sumiennego wykonywania pracy, wykonywania 

poleceń służbowych, przestrzegania regulaminu, zasad BHP i ochrony przeciwpożarowej oraz 

pozostawania do dyspozycji pracodawcy zgodnie z rozkładem czasu pracy. 

Pracownik podczas pracy zdalnej będzie korzystać z własnych sprzętów np. komputer, dostęp 

do Internetu, telefon itp. i nie będzie rościł rekompensaty finansowej za ich używanie, 

abonamenty czy inne opłaty. 

 

  

………………………………………………………. 

 Data i podpis Pracodawcy lub osoby upoważnionej 

 

 


