
 
Zarządzenie Nr 12/2020/2021  

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach  
z dnia  30.11.2020 r 

 

 
 
W sprawie: przedłużenia nauczania zdalnego  w Szkole Podstawowej nr 1 w Myślenicach    
na okres od 30.11.2020  do   03.01.2021 r 

 

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r 
zmieniające rozporządzenie  MEN 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 i 1960)  

   zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Przedłuża się okres nauczania zdalnego w Szkole Podstawowej nr 1 w 

Myślenicach  określony w & 1 Zarządzenia  dyrektora szkoły nr 11/2020/2021 do  

3 stycznia 2021. 

2. Pozostałe zapisy w/w Zarządzenia nie ulegają  zmianie. 

  

§2 

 

3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły   

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 30.11.2020 r. 

 

Tadeusz Jarząbek 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  

w Myślenicach 

 
 
 
 
 

https://www.gov.pl/attachment/c45a60b6-d332-474e-8d10-dc144617b3b4
https://www.gov.pl/attachment/c45a60b6-d332-474e-8d10-dc144617b3b4
https://www.gov.pl/attachment/c45a60b6-d332-474e-8d10-dc144617b3b4


 
Zarządzenie Nr 11/2020/2021  

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach  
z dnia  09.11.2020 r 

 

 
 
W sprawie: zmiany trybu nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 w Myślenicach  z  nauczania 
hybrydowego na nauczanie zdalne w  dniach od 09.11.20.2020 do 29.11.2020 r.   

 

Na podstawie: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. / Dz. U. z 2020 poz. 1870 z 

dnia 23 października 2020 r/  zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Od dnia 09.11.2020r. do 29.11.2020 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy 
hybrydowej na nauczanie zdalne ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która 
może zagrażać uczniom, nauczycielom, pracownikom szkoły. 

2. Uczniowie klas I-III pracują w trybie zdalnym z wykorzystaniem zasobów platformy MS Teams 
oraz dziennika Librus zgodnie z dostosowanym przez wychowawców podziałem godzin.. 

3. Uczniowie klas IV-VIII nadal pracują  w trybie zdalnym. 

a) Uczniowie klas IV-VIII pracują zgodnie z obowiązującym podziałem godzin; 
b) Zaleca się by pojedyncze zajęcia edukacyjne w formie on-line nie trwały dłużej niż 30 

min, a pozostałą część zajęć przeznaczyć na pracę własną ucznia; 
c) Nauczyciele odnotowują obecności i aktywność uczniów w dzienniku elektronicznym. 
d) Podstawową platformą do pracy z uczniami jest Platforma Microsoft Teams. 
e) Zgodnie z wytycznymi Gminy Myślenice nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne 

w budynku szkoły. Nauczyciel może pracować zdalnie z innego miejsca po otrzymaniu 
zgody dyrektora, po  przedstawieniu  uzasadnionego wniosku . 

 

§ 2 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły   

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 09.11.2020 r. 

3.  

Tadeusz Jarząbek 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  

w Myślenicach 



 

 
Zarządzenie Nr 10/2020/2021  

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Myślenicach  
z dnia  23.10.2020 r 

 

 
 
 

W sprawie: zmiany trybu nauczania  w Szkole Podstawowej nr 1 w Myślenicach  ze 
stacjonarnego na nauczanie hybrydowe dniach od 26.20.2020 do 08.11.2020 r.   
 

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 marca 2020 w sprawie 
szczególnych rozwiązań czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 /Dz. U. z 2020 poz. 
493 z późniejszymi zmianami)  zarządzam co następuje: 
  

§ 1 

1. Od dnia 26.10.2020 r. do 08.11.2020 r. zmienia się w szkole tryb nauczania z formy 
stacjonarnej na hybrydową ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może 
zagrozić zdrowiu dzieci. 

2. Uczniowie klas I-III pracują w trybie stacjonarnym zgodnie z obowiązującym podziałem 
godzin. 

3. Uczniowie klas IV-VIII przechodzą na formę pracy w trybie zdalnym. 

 

a. Uczniowie klas IV-VIII pracują zgodnie z obowiązującym podziałem godzin; 

b. Zaleca się by pojedyncze zajęcia edukacyjne w formie on-line nie trwały dłużej niż 30 

min, a pozostałą część zajęć przeznaczyć na pracę własną ucznia; 

c. Nauczyciele odnotowują obecności i aktywność uczniów w dzienniku elektronicznym. 

d. Podstawową platformą do pracy z uczniami jest Platforma Microsoft Teams. 

e. Zgodnie z wytycznymi Gminy Myślenice nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne 

w budynku szkoły. Za zgoda dyrektora szkoły mogą prowadzić zajecia z innego miejsca. 

§ 2 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły   

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od 26.10.2020 r. 

3.  

Tadeusz Jarząbek 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1  

w Myślenicach 


