
ZARZĄDZENIE 

Nr 3/2020/2021

dyrektora Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego w Słupsku

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego, w całości lub w części,

ograniczenia funkcjonowania szkoły

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

w roku szkolnym 2020/2021.

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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. z 2020 r. poz. 1389 ze 

zm.) 

Dyrektor szkoły, zarządza co następuje:

§ 1

Nauka w Szkole Podstawowej Mistrzostwa Sportowego im. dr. Jerzego Krzysztofowicza w 

Słupsku odbywa się co do zasady:

⦁ W trybie zdalnym od 26.10.2020 r. w trakcie obowiązywania strefy czerwonej na terenie 

miasta Słupsk.

⦁ W trybie mieszanym (hybrydowym) w trakcie obowiązywania strefy żółtej na terenie 

miasta Słupsk.

§ 2

Wyjątki (niezależne od obowiązującej strefy):

⦁ Uczniowie, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie mogą 

uczyć się zdalnie w domu, mogą korzystać z nauczania zdalnego w szkole (z 

wykorzystaniem szkolnego sprzętu). Informację o potrzebie skorzystania z takiej formy 



kształcenia rodzic/opiekun prawny lub pełnoletni uczeń zobowiązany jest zgłosić do 

sekretariatu szkoły za pośrednictwem wychowawcy, najpóźniej 1 dzień przed terminem 

zajęć.

§ 3

Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do realizacji programów 

nauczania z wykorzystaniem różnorodnych pomocy i platform dedykowanych edukacji 

zdalnej oraz metod i narzędzi adekwatnych do możliwości i potrzeb uczniów. Nauczyciele 

mogą korzystać z całego sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole lub mogą go 

wypożyczyć na rzecz pracy w domu.

§ 6

Szczegóły dotyczące organizacji zajęć zdalnych i hybrydowych zawiera załącznik nr 1.

§ 7

Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich wychowawców do poinformowania uczniów i 

rodziców uczniów o obowiązujących w szkole ustaleniach dotyczących nauczania w trybie 

zdalnym i hybrydowym.

§ 8

Dyrektor szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły do współpracy w ramach 

zespołów przedmiotowych oraz udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym 

nauczycielom, rodzicom i uczniom w celu realizacji kształcenia na odległość.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r. i obowiązuje do odwołania.

Monika Stępnik

dyrektor szkoły

Słupsk, 26.10.2020 r.


