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KOMUNIKAT NR 26 / 2021 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY Z 

KALKUTY W WARSZAWIE 

Z DNIA 15 GRUDNIA 2021 R. 

 

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia  2021 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021r.poz. 2301): 

1. W okresie 20 – 22 grudnia 2021 r. i 3 - 5 stycznia 2022 r. zajęcia edukacyjne obowiązkowe dla 
uczniów klas I-VIII realizowane będą w trybie zdalnym.  

2. Zajęcia edukacyjne obowiązkowe dla uczniów klas I-VIII odbywają się zgodnie z obowiązującym 
planem lekcji.  

3. Dla uczniów klas I-III wychowawca w porozumieniu z rodzicami może ustalić inne godziny zajęć niż 
te, które wynikają z planu lekcji.  

4. Zajęcia edukacyjne zdalne są prowadzone z wykorzystaniem Google Meet/Google Classroom. 
Przekazywanie informacji odbywa się za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.  

5. Zajęcia dodatkowe (dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia 
specjalistyczne i rewalidacyjne) odbywają się zdalnie z wykorzystaniem Google Meet/Google 
Classroom.  

6. W sytuacji, gdy rodzice uczniów klas I-III nie mogą zapewnić swoim dzieciom opieki, uczniom tym 
organizuje się opiekę świetlicową oraz umożliwia realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców 
skierowany do kierownika świetlicy za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus minimum 
jeden dzień wcześniej. 

7. Uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą w miejscu zamieszkania 
realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, szkoła na wniosek 
rodzica, umożliwia realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na 
terenie szkoły. 

8. W okresie 23-24, 27-31 grudnia 2021 r. oraz 7 stycznia 2022 r. szkoła organizuje zajęcia 
opiekuńcze. 
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dyrektor SP343 
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