
Zarządzenie nr 22/2020/2021 
 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach 

z dnia 30 kwietnia 2021r. 

w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. 

poz. 59), Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 148, 

Rozporządzenie 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 (czeka na publikację w Dzienniku Ustaw). 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 
 

Od dnia 4 maja 2021 r. nauka w klasach I-III odbywać będzie się w trybie stacjonarny. 

 
§ 2 

 
Nauka w klasach IV- VIII odbywać się będzie hybrydowo od dnia 17 maj 2021 r. do dnia 28 

maja 2021 r. 

§ 3 

 

Nauczanie od 17 maja do 21 maja 2021r. odbywać będzie się zgodnie z harmonogramem : 

 

 Poniedziałek – stacjonarnie w szkole - klasy IVa, IV b, VIIa, VIII  

                        - zdalnie klasy VIa, VIb, VIIb, VIIc 

 

Wtorek - stacjonarnie w szkole- klasy IVa, IVb, VII a, VIII 

              - zdalnie klasy VIa, VIb, VIIb, VIIc 

 

Środa - stacjonarnie w szkole- klasy IVa, IVb, VII a, VIII 

           - zdalnie klasy VIa, VIb, VIIb, VIIc 

 

Czwartek- stacjonarnie w szkole- klasy IVa, IVb, VII a, VIII 

                - zdalnie klasy VIa, VIb, VIIb, VIIc 

 

Piątek - stacjonarnie w szkole- klasy VIa, VIb, VIIb, VIIc 

              - zdalnie klasy IVa, IVb, VII a, VIII 

 

 

§ 4 



Nauczanie od 24  maja do 28 maja 2021r. odbywać  się będzie zgodnie z harmonogramem : 

 

Poniedziałek – stacjonarnie w szkole- klasy VIa, VIb, VIIb, VIIc  

                        - zdalnie klasy IVa, IVb, VII a, VIII 

 

Wtorek – egzamin ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć edukacyjnych  

 

Środa - egzamin ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć edukacyjnych 

 

Czwartek- egzamin ósmoklasisty – dzień wolny od zajęć edukacyjnych 

 

Piątek - stacjonarnie w szkole- klasy VIa, VIb, VIIb, VIIc 

              - zdalnie klasy IVa, IVb, VII a, VIII 

 

 

§ 5 

Od 31 maja do 26 czerwca 20201r.wszystkie klasy I-VIII będą uczyć się  

w trybie stacjonarnym. 

 

                               § 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Grażyna Trzcionka 


