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w sprawie etapowego powrotu do zajęć stacjonarnych w Szkole Podstawowej nr 6 im. 
Romualda Traugutta w Lublinie od 17 maja 2021 r. 

Na podstawie  art. 68 ust. 1 pkt 3, 6, 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r.  
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493  
z późniejszymi zm.), działając w oparciu o § 1a ust.1 oraz § 2 w ust. 1, § 3 w ust. 1 i § 4 rozporządzenia Ministra 
Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2021 r. poz. 824) 
zarządzam, co następuje: 

§ 1  

Postanowienia ogólne 
 

1. Organizacja pracy przedstawiona w niniejszym zarządzeniu uwzględnia warunki lokalowe 
Szkoły. 

2. Celem niniejszego zarządzenia jest etapowe wdrożenie zmian w organizacji Szkoły w związku 
z planowanym przez Ministra Edukacji i Nauki powrotem uczniów do zajęć stacjonarnych  
od 31 maja 2021 r.  

§ 2  
Organizacja pracy Szkoły w formule hybrydowej  

 
1. Od dnia 17 do 29 maja 2021 r.: 

1) dzieci korzystające z oddziału przedszkolnego uczestniczą w procesach edukacyjnych  
i korzystają z opieki stacjonarnej; 

2) uczniowie klas I-III uczestniczą w procesach edukacyjnych i korzystają z opieki świetlicy 
szkolnej w formule stacjonarnej; 

3) uczniowie klas IV-VIII uczestniczą w zajęciach szkolnych w formule hybrydowej według 
zasady nie więcej niż 50% uczniów uczestniczących w zajęciach stacjonarnych i nie mniej 
niż 50% uczniów uczestniczących w zajęciach zdalnych z wykorzystaniem narzędzi  
i technik pracy na odległość; 

4) uczniowie klas czwartych i piątych w dniach uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych  
korzystają z opieki świetlicy szkolnej. 

2. W dniach 25 – 27 maja 2021 r. odbywa się egzamin zewnętrzny uczniów klas ósmych. 
3. Dni 25, 26 i 27 maja br. są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych.  
4. Zajęcia stacjonarne prowadzone dla uczniów klas IV – VII w budynku Szkoły:  

1) uczniowie klas IV – V uczestniczą w zajęciach stacjonarnych w dniach 17, 18 i 19 maja 
(poniedziałek, wtorek środa); 

2) uczniowie klas VI – VII uczestniczą w zajęciach stacjonarnych w dniach 20, 21 i 24 maja 
(czwartek, piątek, poniedziałek); 

3) w dniu 28 maja br. (piątek) – w zajęciach stacjonarnych uczestniczą uczniowie klas VII  
i VIII. 

5. Zajęcia zdalne uczniów klas IV – VIII z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  
na odległość odbywają się w dni, w których uczniowie nie uczestniczą w zajęciach 
stacjonarnych. 

6. Zajęcia stacjonarne i zdalne odbywają się zgodnie z Tygodniowym planem zajęć. 
 

§ 3  
Zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość 

 
1. Procesy dydaktyczno-wychowawcze na zajęciach online realizowane są zgodnie z zasadami 

pracy zdalnej hybrydowej w roku szkolnym 2020/2021 określonymi  w zarządzeniu nr 38/2020 
dyrektora Szkoły z dnia 25 października 2020 r.  
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2. Bezpieczeństwo sanitarne zapewniane jest według aktualnych wytycznych Głównego 
Inspektora Sanitarnego oraz procedur wewnątrzszkolnych określonych w zarządzeniu  
nr 30/2020 z 30.08.2020 w sprawie procedur bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
organizacji i realizacji zajęć w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie  
w czasie pandemii COVID-19.  

3. Każdy nauczyciel może realizować zajęcia zdalne z uczniami pracując w budynku Szkoły. 
 

§ 4  
Procedura wejścia i wyjścia dzieci z rodzicem lub opiekunem 

1. Uczniowie korzystają z wejście do budynku Szkoły w następującym porządku: 
1) wejście wschodnie: dzieci korzystające z oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I-III; 
2) wejście główne: uczniowie klas IV-VIII. 

2. Rodzice lub opiekunowie wraz z dzieckiem mogą wejść do budynku Szkoły jedynie  
do przeszklonego przedsionka. 

3. Od wejścia do budynku Szkoły opiekę nad uczniem sprawują pracownicy pedagogiczni, dbając 
aby uczeń zdezynfekował, a następnie umył ręce. 

4. Uczniowie rozpoczynający zajęcia I zmiany, po czynnościach higienicznych zapraszani są 
bezpośrednio do sal, w których odbywają lekcje. 

5. Dzieci, które realizują zajęcia na II zmianie zapraszane są do pomieszczeń świetlic. 
6. W porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowawcy klas ustalają jak 

najwcześniejsze odbieranie uczniów po zakończonych zajęciach. 
7. Chęć odbioru ucznia ze Szkoły sygnalizowana jest przez rodzica lub wyznaczonego przez 

rodzica opiekuna ucznia przez domofon, wybierając oznakowany przycisk tj.: 
2 - świetlica klas pierwszych, 
3 - świetlica klas drugich i trzecich, 
4 - świetlica uczniów klas czwartych i piątych. 

8. Każde z pomieszczeń z przeznaczeniem na świetlice szkolne, o których mowa w § 4 ust. 7 
wyposażone jest w telefoniczny odbiornik sygnału domofonu. 

9. Rodzic lub wyznaczony przez rodzica odbierający dziecko opiekun potwierdza swoją obecność  
w kontakcie wzrokowym z wychowawcą przez okno. 

10. Uczeń odbierany ze Szkoły przygotowywany jest do wyjścia i odprowadzany do drzwi 
wyjściowych przez nauczyciela dyżurującego. 
 

§ 5  
Funkcjonowanie traktu żywieniowego  

i plan spożywania przez uczniów obiadu w stołówce szkolnej 
 

1. Kuchnia i stołówka szkolna podlegają reżimowi sanitarnemu zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
sanitarno-epidemiologicznymi obowiązującymi w czasie pandemii. 

2. Uczniowie z poszczególnych oddziałów klasowych korzystają z obiadów w przedziałach 
czasowych: 
Klasy pierwsze 11.20 – 11.35 
Klasy drugie: 11.35 – 11.50 
Klasy trzecie: 11.50 – 12.05 
Klasy czwarte: 12.05 – 12.20 
Klasy piąte: 12.20 – 12.35 
Klasy szóste: 12.35 – 12.50 
Klasy siódme: 12.50 – 13.05 
Klasy ósme: 13.05 – 13.20 

3. Uczniowie przed wejściem do stołówki szkolnej pod nadzorem nauczycieli dokładnie myją 
ręce. 

4. Dzieci zasiadają do obiadu na wyznaczonych stałych miejscach. 
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§ 6  
Organizacja konsultacji dla uczniów klas VIII 

 
1. Na miarę potrzeb rozpoznanych przez nauczycieli lub zgłaszanych przez uczniów  

i rodziców organizuje się konsultacje indywidualne lub grupowe realizowane stacjonarnie  
dla uczniów klas VIII. 

2. Grupa konsultacyjna może liczyć maksymalnie 5 uczestników.  
3. Uczestnictwo uczniów klas VIII w konsultacjach stacjonarnych w budynku Szkoły wymaga 

zgody rodziców/opiekunów prawnych. 
4. O potrzebie, terminie (dzień, godzina) konsultacji bezpośrednich nauczyciel informuje 

rodziców/opiekunów prawnych przez system UONET+. 
5. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział lub zgłaszają potrzebę udziału dziecka 

w konsultacjach odbywanych na terenie Szkoły przez system UONET+. 
6. Na podstawie zgłoszonych przez nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych potrzeb, dyrektor 

Szkoły ustala szczegółowy harmonogram spotkań, określając miejsce i czas spotkań. 
7. Konsultacje  indywidualne lub grupowe mogą być realizowane z wykorzystaniem technik  

i metod pracy na odległość na platformie MS Teams oraz wspomagająco na szkolnej platformie 
elearningowej moodle. 

8. O potrzebie, terminie (dzień, godzina) konsultacji on-line nauczyciel informuje 
rodziców/opiekunów prawnych przez system UONET+.  

9. Potrzebę odbycia konsultacji zgłaszają uczniowie lub rodzice w korespondencji bezpośredniej 
do nauczyciela przedmiotu. 

10. Korespondencja/zgłoszenia przesyłane są do wiadomości członka dyrekcji Szkoły, który 
sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny nad nauczycielem/specjalistą. 
 

§ 7  

Postanowienia końcowe 
 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w zarządzeniu. 
2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się osobom sprawującym nadzór pedagogiczny  

w Szkole. 
3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6  

im. Romualda Traugutta w Lublinie, BIP SP6. 
4. Informacja o publikacji zarządzenia  zamieszczana jest w dzienniku elektronicznym UONET+. 
5. Niniejsze zarządzenie obowiązuje od 17 maja 2021 r. 
6. Traci moc zarządzenie 12/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.  

 
 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 
IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE 

                                 Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk 


