
Zarządzenie Nr 1/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie 

z dnia 13 stycznia 2022 r.  

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w klasie czwartej 

w Szkole Podstawowej  

im. Juliana Tuwima w Kaninie 

 

  

 Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 

dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (tj. Dz. U. z 2020, poz. 1604), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 492, 495, 642, 742, 780, 871, 990), §14 

rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. ze zm. 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), oraz na podstawie decyzji z dnia 12 stycznia 2022 r. Wójta Gminy 

Limanowa o wyrażeniu zgody na zmianę trybu nauczania ze stacjonarnego na zdalny w klasie 

czwartej w dniach od 13.01.2022 r do 14.01.2022 r, dla której organem prowadzącym jest 

Gmina Limanowa. 

Zarządza co następuje: 

§ 1. 

1. W okresie od dnia 13 stycznia 2022 r. do dnia 14 stycznia 2022 r. w związku z 

pozytywnym wynikiem testu u jednego z nauczycieli wprowadza się nauczanie 

hybrydowe w szkole. 

2. Zawiesza się zajęcia klasy czwartej w zakresie wszystkich zajęć edukacyjnych. 

3. W okresie czasowego zawieszania zajęć, o którym mowa w ust. 1, zajęcia w klasie 

czwartej są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

zgodnie z Regulaminem zdalnego nauczania. 

4. W pozostałych oddziałach zajęcia są realizowane na dotychczasowych zasadach. 

 

§2 

 

O zawieszeniu zajęć w formie stacjonarnej w klasie czwartej Dyrektor Szkoły informuje 

Radę Pedagogiczną, Rodziców, Uczniów i Organ sprawujący nadzór pedagogiczny.  

 

§3 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń 

w Szkole Podstawowej im. Juliana Tuwima w Kaninie 

 

 

§4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 stycznia 2022 r.  


