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Wyciąg z: Zrządzenia   Nr  01 /2022 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tytusa 

Działyńskiego w Kórniku z dnia 27 stycznia  2022 r. 

w sprawie: częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły od dnia 27 stycznia 2022 r. 

do 27 lutego 2022 r. 

 

     Na podstawie § 2.1  rozporządzenia MEiN z dnia 26 stycznia   2022 r.  w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 186) oraz  

Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 

781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. 

poz. 150, 242, 370, 532, 681, 961, 983, 1343, 1525, 1743, 2047, 2302 i 2394) 

Zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

         W związku z § 2.1  MEiN z dnia 26 stycznia 2022 r.  w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 186) wprowadzam z dniem 27 stycznia 2022 r. 

do 27 lutego 2022 r.  częściowe ograniczenie funkcjonowania szkoły.  

 

§ 2. 

 

 Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:  

1) w klasach 5-8 zajęcia lekcyjne prowadzone są w „trybie pracy zdalnej” z wykorzystaniem 

technik i metod kształcenia na odległość,  

2) w klasach 1-4 zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym, 

3) w oddziałach zerówkowych zajęcia prowadzone są w trybie stacjonarnym, 

4) organizuje się i prowadzi działalność opiekuńczą w ramach świetlicy szkolnej dla dzieci 

uczęszczających do klas 1–3 na postawie potwierdzenia uczestnictwa – załącznik nr 1 do 

zarządzenia,  

5) w klasach 8 organizuje się konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio 

do egzaminu ósmoklasisty, o terminie konsultacji (data, godzina, sala) informuje dany 

nauczyciel poprzez wysłanie wiadomości do ucznia lub zamieszczeniu konsultacji  

w terminarzu/Librus,  

6) w ramach konsultacji, o których mowa w ust. 6, dyrektor szkoły może zorganizować  

w szkole  egzaminy próbne, testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty,  

https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-01-2022&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=150&qppozycja=150
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-01-2022&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=242&qppozycja=242
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-01-2022&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=370&qppozycja=370
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-01-2022&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=532&qppozycja=532
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-01-2022&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=681&qppozycja=681
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-01-2022&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=961&qppozycja=961
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-01-2022&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=983&qppozycja=983
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-01-2022&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=1343&qppozycja=1343
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-01-2022&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=1525&qppozycja=1525
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-01-2022&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=1743&qppozycja=1743
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-01-2022&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=2047&qppozycja=2047
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-01-2022&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=2302&qppozycja=2302
https://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegladarka.asp?qdatprz=01-01-2022&qindid=5300&qindrodzaj=20&qprodzaj=0&qprok=2021&qpnr=2394&qppozycja=2394
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7) dla uczniów posiadających orzeczenie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

organizuje się zajęcia w trybie stacjonarny, zgodnie z obowiązującym planem nauczania  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły, 

8) dla uczniów obcojęzycznych z klas 5-8 organizuje się zajęcia w trybie stacjonarnym 

zgodnie z obowiązującym planem nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość na terenie szkoły, 

9) w przypadku uczniów klas 5-8 ,którzy z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizował tych zajęć  

w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły może umożliwić tym uczniom realizację zajęć  

 wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły po 

wcześniejszym zgłoszeniu pisemnym (Librus/Wiadomości) u wychowawcy danej klasy, 

wychowawca organizuje w/w zajęcia w porozumieniu z wicedyrektorem. 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 27 stycznia  2022 r. i podlega 

ogłoszeniu drogą elektroniczną na platformie MOODLE-a. 

 

 

                                                                                               Elżbieta Wypijewska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku  
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Załącznik nr 1 

 do Zarządzenia Dyrektora Nr 01/ 2022 

 z dnia 27.01. 2022 r.  

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU 

WNIOSEK 

 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. TYTUSA DZIAŁYŃSKIEGO W KÓRNIKU 

POTWIERDZENIE ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 

ŚWIETLICA CZYNNA OD 7.00 – 16.30 

 

Potwierdzam uczestniczenie mojego dziecka ……………………………………………………………… 
       (imię, nazwisko) 

 z klasy……………………………………… w zajęciach świetlicowych od 31 stycznia 2022 r..  

1. IMIONA I NAZWISKA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH 

 

2. DZIECKO BĘDZIE PRZEBYWAŁO W ŚWIETLICY W GODZINACH: 

Dzień tygodnia Godziny pobytu 

Poniedziałek Od……………….do…………….. 

Wtorek Od…….…………do…………….. 

Środa Od…………..……do………..….. 

Czwartek Od…………….….do…………….. 

Piątek Od……………….do…………….… 

 

3. OSOBY UPOWAŻNIOPNE DO ODBIORU DZIECKA ZE ŚWIETLICY  

(prosimy podać wszystkie osoby, które mogłyby odebrać dziecko ze świetlicy.                           

Osoby niewymienione nie będą miały możliwości odebrania uczniów) 

MATKA  NUMER TELEFONU  

OJCIEC  NUMER TELEFONU  

INNE NUMERY 

KONTAKTOWE DO OSÓB, 

KTÓRE MOGĄ DECYDOWAĆ 

W SPRAWIE DZIECKA 
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Dziecko 

będzie odbierane przez starsze, niepełnoletnie rodzeństwo (imię i nazwisko ) 

……………………………………………………. 

Biorę pełną odpowiedzialność za powrót mojego dziecka ze szkoły pod opieką rodzeństwa. 

4. INFORMACJE DODATKOWE 

1. Mając na względzie bezpieczeństwo Państwa dziecka, w przypadku zaistnienia 

potrzeby opuszczenia świetlicy w sposób inny niż wskazany  powyżej (odbiór dziecka 

przez osobę nie wskazaną w KARCIE) prosimy o dostarczenie PISEMNEJ informacji na 

ten temat. Informacja powinna zawierać datę, godzinę samodzielnego wyjścia lub 

dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka wraz  

z numerem dowodu osobistego i podpisem rodzica. 

 

2. Kierujemy uprzejmą prośbę o punktualny odbiór dzieci ze szkoły. 

 

*Oświadczam, że zapoznałem /łam się z działalnością świetlicy Szkoły 
Podstawowej im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku  czasie epidemii COVID 19 z 
dnia 31 sierpnia 2020 r. 

 
 

Kórnik, dnia……………………..                                       ……................................................ 

                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna) 

*Odesłanie informacji drogą elektroniczną jest równoznaczna z Państwa podpisem. 

Podstawa prawna na podstawie RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. zgodnie z art. 13 rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016(Dz. Urz. UE L. 119 4 maja 2016 r.) informuje się iż: 

1. Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tytusa Działyńskiego w Kórniku, ul. 

Dworcowa 11, 62-035 Kórnik. 

2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych zgodnie z 

ustawą z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty na podstawie art. 6 Ust. 1 lit. c ogólnego 

rozporządzenia o ochronie osobowych 

 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

3. Dane osobowe będą przechowywane w czasie zgodnym z przepisami ustawy. 

4. Rodzic/opiekun ma prawo do wglądu danych osobowych dziecka oraz swoich, ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania lub odwołania uprzednio udzielonej zgody. 

5. Rodzic/ opiekun ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. 

L.p. Imię i nazwisko osoby upoważnionej. 

1  

2  
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