
Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 25.2021/2022  

Dyrektora Zespołu Szkół w Świdrach   

z dnia 26 stycznia 2022 r. 

 

Aneks nr 1 do Regulaminu organizacji pracy Zespołu Szkół w Świdrach  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

W związku  z wprowadzeniem częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

wprowadza się do „Regulaminu organizacji pracy Zespołu Szkół w Świdrach w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania” z dnia 16 grudnia 2022 r. następujące zmiany: 

 

1. W §2. Zasady organizacji pracy szkoły: 

1. W okresie od 27 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. organizacja pracy  Zespołu Szkół                    

w Świdrach przedstawia się następująco: 

1) zajęcia w przedszkolu i w klasach I – IV odbywają się w formie stacjonarnej                           

z zachowaniem procedur bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego; 

2) w klasach V-VIII szkoły podstawowej zajęcia odbywają z wykorzystaniem metod                           

i technik kształcenia na odległość; 

3) dla uczniów objętych kształceniem specjalnym, z uwagi na rodzaj 

niepełnosprawności, zorganizowane będą zajęcia w sposób stacjonarny lub                             

z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły; 

4) świetlica szkolna funkcjonuje bez zmian; 

5) stołówka szkolna pracuje na zasadach określonych na dzień 1 września 2021 r., 

wydaje posiłki dla przedszkola i uczniów, którzy mają zajęcia w formie stacjonarnej.  

 

2. W § 3. Nauczanie zdalne i zasady jego prowadzenia – obowiązuje uczniów klas V -VIII 

1. Przepisy zawarte w §3. dotyczą uczniów klas V –VIII Szkoły Podstawowej w 

Świdrach. 

 

3. W   § 8. Współpraca z rodzicami i formy wsparcia rodziców: 

   3. Rodzice uczniów klas V - VIII czuwają nad prawidłową pracą dziecka w domu  

i terminami przesyłania nauczycielowi wykonanych zadań w czasie wskazanym przez 

nauczyciela. 

    4. Rodzice dzieci klas V – VIII są w kontakcie z nauczycielem wychowawcą, 

przekazują dzieciom treści i zadania przekazywane przez nauczyciela, wspomagają  

w utrwalaniu wiedzy, pozyskiwaniu nowych wiadomości z wykorzystaniem 

proponowanych przez nauczyciela pomocy i źródeł. Przesyłają nauczycielowi wykonane 

przez dziecko zadania na wskazany adres komunikacji elektronicznej.  

 

 


