
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 

z dnia 23.10.2020r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Majdanie Wielkim 

o zmianie trybu nauczania ze stacjonarnego na tryb hybrydowy 

dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim 

na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 

 
Dyrektor szkoły na podstawie: 
• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), 

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

• Rozporządzenia MEN z dnia 23 października 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r.poz. 1870) 
• Statutu Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie Wielkim oraz zebranych informacji o stopniu 

zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje: 
 

§ 1 

1. W okresie od dnia 26.10.2020r do 8.11.2020r. w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Majdanie 

Wielkim wprowadza się hybrydowy tryb nauczania. 
2. Dyrektor szkoły utrzymuje nauczanie stacjonarne w klasach I-III , natomiast wprowadza nauczanie zdalne dla klas 

IV-VIII. 
3. Zarówno zajęcia stacjonarne jak i zdalne są realizowane zgodnie z zasadami obowiązującymi odpowiednio dla 

każdej z form nauki. 

4. System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów szkoły podstawowej znajdujących się       w szkole. 

5. Nauczyciele, realizując nauczanie zdalne, pracują w szkole. 

 

§ 2 

1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przypominają swoim uczniom zasady współpracy, a także sposoby oceniania 

w zdalnym trybie nauki. 

2. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. 

                                      

§ 3 

1. O wdrożeniu hybrydowego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ 

prowadzący, nauczycieli i uczniów oraz służby sanitarne. 

2. Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej 

szkoły. 

 

§ 4 

1. Wychowawcy klas bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora szkoły zarządzenia w sprawie wdrożenia hybrydowego 

trybu nauki przekazują tę informację rodzicom i uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub drogą e-

mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną. 

2. Decyzję o powrocie do stacjonarnego trybu nauki, dyrektor wydaje w drodze stosownego zarządzenia. 
 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

mgr Małgorzata Kawałek 

podpis dyrektora szkoły 

 

 

 

 

 


