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Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 7
im. Erazma z Rotterdamu, w Poznaniu

z dnia I

§ 1-

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem ,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Erazma z
Rotterdamu zarządza:

zawieszenie zajęć w trybie stacjonarnym w szkole dla klas V -VIII do 27 lutego 2022 roku

§ 2.

Zajęcia dla klas V -VIII od poniedziałku 31 stycznia 2022 roku, będą odbywały się zgodnie z
przyjętym w Siódemce sposobem realizacji zajęć w trybie zdalnym. Ewentualne zmiany w
planie zajęć przedstawią Państwu Wychowawcy oddziałów najpóźniej w sobotę 29 stycznia
2022 roku.

1.

2. Klasy I - IV pracują w Szkole zgodnie z planem. O ewentualnych zmianach w planie zajęć w
drugim półroczu poinformują Wychowawcy;

3. Nauczanie stacjonarne dla uczniów klas IV odbywać się będzie w następujących salach|: IVa -
103, IVb- 101, IVc- 102, IV d - 104;

4. Zajęcia treningowe w oddziałach sportowych
kwalifikowanego-stacjonarnie.

zgodnie z wytycznymi sportu

5. Wszystkie zajęcia dedykowane uczniom objętym pomocą psychologiczno - pedagogiczną
zorganizowane przez Szkołę, będą odbywały się na terenie Szkoły. Bardzo proszę rodziców
uczniów objętych pomocą o kontakt z prowadzącymi zajęcia specjalistami w celu
potwierdzenia udziału w zajęciach. O kontakt z Państwem poproszę również nauczycieli.
Wychowawców proszę o przekazanie niezbędnych informacji Panu Robertowi Stube, który
będzie koordynował organizację zadania.

• r

6. Uczniowie, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, mogą mieć
zorganizowane zajęcia na terenie Szkoły. Bardzo proszę wszystkich wychowawców o
niezwłoczne przekazanie informacji o swoich podopiecznych Pani Marcie Stołowskiej, która
koordynuje zadanie;

7. Świetlica szkolna pracuje bez zmian.

8. Organizacja pracy biblioteki szkolnej zostanie przedstawiona w poniedziałek 31 stycznia
2022 roku. Istnieje możliwość korzystania z biblioteki szkolnej również przez uczniów klas V
-VIII.

9. Istnie możliwość zamówienia obiadów dla uczniów klas V - VIII i ich odbieranie
w szkole. Proszę o przekazanie informacji przez wychowawców oddziałów lub bezpośrednio
do Państwa Buksa (catering);

10. Aktualny plan dyżurów nauczycielskich zostanie przedstawiony pracownikom przez Panią Igę
Orlp.fl ńdcfl *



11. Gdyby istniała potrzeba odebrania podręczników lub zeszytów z szafek uczniowskich przez
uczniów klas V - VIII, proszę o zgłoszenie się w portierni jutro (28 stycznia 2022 roku) w
godzinach: 9:00 - 14:00 oraz w dniach 31 stycznia - 2 lutego 2022 roku w godzinach 16:00
- 18:00;

12. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu do nauki zdalnej. Informację należy przekazać
wychowawcy oddziału.

13. W dniach 20 - 22 grudnia 2021 roku oraz w dniach 3 - 5 stycznia 2022 roku, zajęcia będą
odbywały się w trybie zdalnym zgodnie z przyjętym w Siódemce sposobem realizacji zajęć w
trybie zdalnym, wychowawcy oddziałów przedstawią plan zajęć najpóźniej do 17 grudnia
2021 roku.

14. Kolejne dni, czyli 6 i 7 stycznia 2022 roku są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych,
powrót do zajęć w trybie stacjonarnym - 10 stycznia 2022 roku.

15. Zajęcia treningowe w oddziałach sportowych są realizowane zgodnie z wytycznymi dla sportu
kwalifikowanego- stacjonarnie.

16. Wszystkie zajęcia dedykowane uczniom objętym pomocą psychologiczno - pedagogiczną
zorganizowane przez Szkołę, będą odbywały się na terenie Szkoły. Wychowawców proszę o
przekazanie niezbędnych informacji Panu Robertowi Stube, który będzie koordynował
organizację zadania.

17. W przypadku uczniów, którzy ze względu na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować
zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania,
mogą mieć zorganizowane zajęcia na terenie Szkoły. Bardzo proszę wszystkich
wychowawców o niezwłoczne przekazanie informacji o grupie uczniów Państwa oddziałów
Paniom: Iwonie Kupis (klasy 4- 8) lub Magdalenie Olejniczak (klasy 1- 3).

18. Istnieje możliwość uczęszczania uczniów klas 1 - 3 do świetlicy szkolnej w dniach
zawieszenia zajęć na pisemny wniosek rodziców w przypadkach, gdy rodzice nie mogą
zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie. Ponieważ musimy zorganizować dla tych
uczniów opiekę również podczas realizacji zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym w różnych
klasach naszych najmłodszych uczniów, o spełnienie tego zadania będą poproszone
wychowawczynie świetlicy. Biorąc pod uwagę plan i dostępnych wychowawców świetlicy,

• ustalamy liczbę uczniów, którzy mogą skorzystać z tego rozwiązania na grupę 25 uczniów.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Zarządzenie podlega opublikowaniu na stronie internetowej Szkoły.
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