
Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Jana Kochanowskiego  Lublin, dn ia  10-05-2021

20-433 Lublin, ul. Mickiewicza 24 
tel. 81 744 03 22 

NIP 946-18-16-709

Z a r z ą d z e n i e  

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Kochanowskiego 

w  Lublinie 

Nr 01/05/2021

W spraw ie organizacji pracy uczniów  klas IV-VIII od  dnia 17 maja 2021 roku  do  dnia 
28 maja 2021r.

§1

Na okres trwania nauki w trybie hybrydowym ustala się harmonogram pracy klas IV-VIII w 

trybie stacjonarnym zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

1. Harmonogram obowiązuje od dnia 17 maja 2021 do dnia 28 maja 2021 zgodnie z 

Rozporządzeniem MENiS z dnia 22 kwietnia 2021 zmieniające rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19.

2. W związku z powyższym należy do dnia 17 maja 202lr zwrócić wypożyczony sprzęt 

wykorzystywany do nauki zdalnej.

3. W trakcie trwania nauki w trybie hybrydowym odwołuje się prowadzenie zajęć 

zdalnych na terenie szkoły dla uczniów klas IV-VIII.

§3
Od dnia 17 maja 2021 wszyscy pracownicy pedagogiczni szkoły wykonują swoją pracę w 

trybie stacjonarnym tj. na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Lublinie zgodnie z 

obowiązującym planem lekcji, w związku z powyższym należy do dnia 17 maja 202 lr 

zwrócić wypożyczony sprzęt wykorzystywany do pracy zdalnej.

§4
Lraci moc zarządzenie Dyrektora Szkoły Nr 4/10/2020 z dnia 28-10-2020r.

§5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10-05-2021.

DYR
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Plan klasy IV-VIII w dniach 17-05-2021 do 21-05-2021

ę Załącznik do zarządzenia nr 01/05/2021
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Plan klasy IV-VIII w dniach 24-05-2021 oraz 28-05-2021
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