
Zarządzenie nr 2/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie 

z dnia 15 stycznia 2021r. 

w sprawie:  organizacji pracy w wariancie B –mieszana forma kształcenia (hybrydowa)  

w Szkole Podstawowej Nr 6  im. Jana Pawła II w Chrzanowie od dnia 18 stycznia 2021r. 

      
 

Na podstawie: art.68 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zmianami)  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 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, ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 

1960 i 2087, ze zm.)  

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

1. Od dnia 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 w Szkole Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II  

w Chrzanowie, w związku z okresem czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, wprowadza 

się wariant B – mieszaną formę kształcenia ( hybrydową): 

1) w klasach I-III tradycyjna forma kształcenia,  

2) w klasach IV-VIII  zdalna forma kształcenia - według zasad określonych w załączniku do zarządzenia 

nr 50 dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie z dnia 9 listopada 2020r.  

§ 2 

Uczniów, nauczycieli i pracowników przebywających na terenie szkoły obowiązują przyjęte  

w szkole procedury bezpieczeństwa w okresie epidemii zgodnie z Zarządzeniem nr 30/2020 

dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II  w Chrzanowie z dnia 28 sierpnia 2020r.  

 

§ 3 

 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym Librus. 

2. Odebranie wiadomości jest równoznaczne z jego zapoznaniem się.  

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021r. i obowiązuje do czasu obowiązywania 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

COVID-19. 

 

 

Agnieszka Białożyt 

Dyrektor Szkoły 


