ZARZĄDZENIE Nr 9/2020/2021
Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Janowicach z dnia 15 stycznia 2021 r.w sprawie:
organizacji nauki w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej i Przedszkolu Publicznym
w Janowicach po feriach.
Na podstawie: art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz.
910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4); Rozporządzenia MEiN z dnia13 stycznia 2021r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, co następuje:
§1
Uczniowie klas I-III od 18 do 31 stycznia 2021 r. uczą się w trybie stacjonarnym,
z zachowaniem reżimu sanitarnego i według planu zajęć obowiązującego w pierwszym półroczu roku
szkolnego 2020/21.
§2
W dalszym ciągu obowiązują wytyczne MEN, MZ, GIS z 1 września 2020 r. oraz wytyczne MEiN, MZ i
GIS z 13 stycznia 2021 r. dla klas I-III szkół podstawowych:
1. Rodzice uczniów klas I-III mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w indywidualną osłonę nosa i ust
do zastosowania w przestrzeni wspólnej szkoły oraz w przestrzeni publicznej – zgodnie z aktualnymi
przepisami prawa.
2. Każda grupa uczniów (klasa) w trakcie przebywania w szkole ma ograniczoną do minimum
możliwość kontaktowania się z pozostałymi klasami.
3.Ustala się indywidualny harmonogram dnia dla danej klasy.
§3
Zajęcia świetlicowe dla uczniów zapisanych będą się odbywały w miarę możliwości w grupach
uczniów z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych,
które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.
§4
Klasy 4-8 realizują nauczanie w trybie zdalnym. Lekcje, z użyciem Platformy Teams, będą
nauczyciele prowadzili zgodnie z ustalonym planem zajęć.
§5
Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub z powodu innych ważnych przyczyn
nie mogą uczyć się w domu, zostanie zorganizowane nauczanie stacjonarne lub zdalne
w szkole z wykorzystaniem komputerów i niezbędnego sprzętu znajdującego się w szkole.
§6
W razie konieczności będą organizowane dla uczniów klas ósmych konsultacje indywidualne lub
w małych grupach.
§7
Grupy przedszkolne uczą się w trybie stacjonarnym w Przedszkolu Publicznym w Janowicach
ul. Janowicka 100.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.
Dyrektor ZSP w Janowicach
Urszula Kal
Indywidualny harmonogram dla uczniów poszczególnych klas:
Kl. I
Wejście główne do budynku szkoły - uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut
przed planowanymi zajęciami zachowując odstęp między sobą zarówno przed wejściem do szkoły
jak podczas opuszczania szkoły oraz w czasie przebierania i przy szafkach ubraniowych na parterze
Sala zajęć 1.25 (parter)
Obiad - 11.30 (stołówka szkolna)
Uczniowie korzystają w czasie przerw międzylekcyjnych z korytarza na parterze
Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej opuszczają budynek szkoły wejściem od tyłu
Kl.II
Wejście główne do budynku szkoły - uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut
przed planowanymi zajęciami zachowując odstęp między sobą zarówno przed wejściem do szkoły
jak podczas opuszczania szkoły oraz w czasie przebierania i przy szafkach ubraniowych na parterze
Sala zajęć 1.24 (parter)

Obiad - 12.10 (stołówka szkolna)
Uczniowie korzystają w czasie przerw międzylekcyjnych z korytarza na parterze
Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej opuszczają budynek szkoły wejściem od tyłu
Kl. III A
Wejście od tyłu do budynku szkoły - uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut
przed planowanymi zajęciami zachowując odstęp między sobą zarówno przed wejściem do szkoły
jak podczas opuszczania szkoły oraz w czasie przebierania i przy szafkach ubraniowych w szatni
(przyziemia)
Sala zajęć 2.16 (I piętro)
Obiad - 11.50 (stołówka szkolna)
Uczniowie korzystają w czasie przerw międzylekcyjnych z korytarza na piętrze
Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej opuszczają budynek szkoły wejściem od tyłu
Kl. III B
Wejście od tyłu do budynku szkoły - uczniowie przychodzą do szkoły nie wcześniej niż 15 minut
przed planowanymi zajęciami zachowując odstęp między sobą zarówno przed wejściem do szkoły
jak podczas opuszczania szkoły oraz w czasie przebierania i przy szafkach ubraniowych w szatni
(przyziemia)
Sala zajęć 2.13 (I piętro)
Obiad - 12.30 (stołówka szkolna)
Uczniowie korzystają w czasie przerw międzylekcyjnych z korytarza na piętrze
Uczniowie korzystający ze świetlicy szkolnej opuszczają budynek szkoły wejściem od tyłu

