
ZARZĄDZENIE NR 25/2020/2021  

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Górsku 

z dnia 12 maja 2021r.  

w sprawie utrzymania nauczania stacjonarnego w klasach i wprowadzenia 

nauczania hybrydowego 

 

Podstawa prawna: 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.  

z 2020r., poz. 824). 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górsku zgodnie z powyższym rozporządzeniem zarządza: 

 

§ 1. 

Od dnia 17.05.2021r. do dnia 28.05.2021r. uczniowie klas 4-8 Szkoły Podstawowej  

w Górsku zostaną objęci nauczaniem hybrydowym wg ustalonego harmonogramu, 

który wraz z ważnymi informacjami stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. 

1. Utrzymuje się naukę stacjonarną dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów klas  

1-3. 

2. Utrzymuje się dwie grupy opieki świetlicowej, odpowiednio dla oddziałów 

przedszkolnych i klas 1 oraz dla uczniów klas 2 i 3. 

3. Wprowadza się trzecią grupę opieki świetlicowej dla zapisanych uczniów klas 4-8. 

 

§ 3. 

Zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w dniach 25-26-27.05.2021r. (egzamin 

ósmoklasisty) obowiązują dni do dyspozycji dyrektora, tj. dni wolne od zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych. 

 

§ 4. 

Zgodnie z kalendarzem pracy szkoły dni 28.05.2021r. i 04.06.2021r. są dniami wolnymi 

szkoły. 

 

§ 5. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

   

 

                     …..………………………………… 

           (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 



Załącznik do Zarządzenia nr 25/2020/2021 

 

1. Zgodnie z zapowiedzią Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2021r. oraz ukazaniem się 

projektu Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 informuję, że od dnia 17 maja uczniowie klas 4-8 zostają objęci nauką 

hybrydową. 

 

2. Praca w poszczególnych oddziałach klas 4-8 odbywać się będzie w oparciu  

o dotychczasowy plan lekcji, który na bieżąco wraz z zaplanowanymi zastępstwami 

doraźnymi dostępny jest w dzienniku elektronicznym Librus. 

 

3. Harmonogram nauczania hybrydowego: 

Data Klasy 4-8 

– nauczanie stacjonarne 

Klasy 4-8 

– nauczanie zdalne 

17-18-19.05.2021r. 4ab, 5ab, 6a, 7c 6bc, 7ab, 8ab 

20-21-22.05.2021r. 6bc, 7ab 4ab, 5ab, 6a, 7c, 8ab 

24.05.2021r. 8ab 4ab, 5ab, 6abc, 7abc 

 

4. Kursy autobusu od dnia 17 maja br. zgodne z harmonogramem poniżej. 

 

5. Świetlica czynna dla dzieci i uczniów, w podziale na grupy: 

a) dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów z klasy 1 - w godzinach: 6:30-17:00, 

b) uczniowie klas 2 i 3 - w godzinach: 6:30-17:00, 

c) uczniowie klas 4-8 – po zakończonych zajęciach, maksymalnie do godz. 17:00. 

 

6. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzone będą dla uczniów 

klas 1-3 stacjonarnie lub hybrydowo dla uczniów klas 4-8. 

 

7. Nauka zdalna w klasach 4-8 (poza nauczaniem hybrydowym) będzie odbywała się na 

dotychczasowych zasadach. Zajęcia z dziećmi będą prowadzone z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość za pośrednictwem platformy Cisco Webex Meetings. 

 

8. W pełnym wymiarze powraca realizacja obiadów, programów dotyczących mleka oraz 

warzyw i owoców, zaś harmonogram dostaw jest uzależniony od stosownych decyzji, 

niezależnych od Dyrektora szkoły oraz dostawcy. 

 

9. Uaktualnia się harmonogram dyżurów nauczycielskich oraz opieki świetlicowej i opieki 

nad uczniami klas 4-8, którzy nie mogą realizować nauki zdalnej w domu. 

 

10. Przypominam, że uczestnikami zajęć stacjonarnych mogą być wyłącznie uczniowie 

zdrowi, których domownicy nie przebywają w izolacji. Obowiązują znane przyjęte 

dotychczasowe szkole zasady: maseczka, dystans społeczny i dezynfekcja rąk. 



Kursy autobusu szkolnego 

Obowiązują od dnia 17 maja  2021r.  
(od dnia 1 marca 2016 r. komunikacja publiczna realizowana przez ZUK w Rzęczkowie, tel. 536 838 858) 

11. Kursy autobusów mogą ulegać zmianie w zależności od zmian w planie lekcji oraz liczby dzieci. 
 
 

DNI 
TYGODNIA 

TRASA A 
  

ok. 25 min. 

TRASA B 
 

ok. 25 min. 

TRASA C 
 

ok.25 min. 

TRASA B+A+C 
  

ok. 55 min. 
 szkoła  

Cegielnik II (żwirownia) 
Cegielnik I 
Czarne Błoto  
(przed skrzyżowaniem ul. Leśnej 
i ul. Pod Dębami) 
Czarne Błoto  
(przed skrzyżowaniem ul. Leśnej 
i ul. Wierzbowej) 
Rozgarty ul. Leśna k/Wróblowej 
Przysiek przystanek PKS  
(w kierunku Bydgoszczy) 
Rozgarty przystanek PKS  
(w kierunku Bydgoszczy) 
szkoła 

szkoła 
Czarne Błoto, ul. Leśna  
Czarne Błoto, sklep 
Czarne Błoto, ul. Sosnowa 
Czarne Błoto, stara szkoła 
szkoła 
 
 

szkoła 
Stary Toruń II 
Stary Toruń I 
Górsk Kościół 
Górsk, stara szkoła 
Górsk parking przy 
Krzyżu 
Górsk Krzyż PKS  
(w stronę Bydgoszczy) 
Górsk Leśniczanka 
szkoła 

szkoła 
Czarne Błoto, ul. Leśna  
Czarne Błoto, sklep 
Czarne Błoto, ul. Sosnowa 
Czarne Błoto, stara szkoła 
Cegielnik II (żwirownia) 
Cegielnik I 
Czarne Błoto  
(przed skrzyżowaniem ul. Leśnej  
i ul. Pod Dębami) 
Czarne Błoto  
(przed skrzyżowaniem ul. Leśnej  
i ul. Wierzbowej) 
Rozgarty ul. Leśna k/Wróblowej 
Przysiek przystanek PKS  
(w kierunku Bydgoszczy) 
Rozgarty przystanek PKS  
(w kierunku Bydgoszczy) 
Stary Toruń II 
Stary Toruń I 
Górsk Kościół 
Górsk, stara szkoła 
Górsk parking przy Krzyżu 
Górsk Krzyż PKS (w stronę Bydgoszczy) 
Górsk Leśniczanka 
Szkoła 



 

PRZYWOZY A PRZYWOZY B PRZYWOZY C PRZYWOZY B+A+C 

Uwaga! Godzina wyjazdu autobusu ze szkoły 

PONIEDZIAŁEK 6:40 7:05 7:30 
7:55 
8:50 

WTOREK 6:40 7:05 7:30 
7:55 
8:50 

ŚRODA 6:40 7:05 7:30 
7:55 
8:50 

CZWARTEK 6:40 7:05 7:30 
7:55 
8:50 

PIĄTEK 6:40 7:05 7:30 
7:55 
8:50 

 
 

ODWOZY B+A+C 
 

PONIEDZIAŁEK 
-PIĄTEK 

12:45 
13:50 
14:45 
15:40 
16:35 

 

 


