
FUNKCJONOWANIE SZKOŁY  

od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. 

 

1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w Szkole Podstawowej nr 364 im. Konstancji 

Markiewicz w Warszawie w dniach: 20.12.2021 – 09.01.2022 prowadzone będą: 

1) w oddziałach przedszkolnych w trybie stacjonarnym na terenie Szkoły z zachowaniem 

zasad reżimu sanitarnego; 

2) w klasach I-VIII w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość (platforma MS Teams). 

 

2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w świetlicy szkolnej dla uczniów kl. I - III  

organizowane są wyłącznie na podstawie wniosku rodziców  złożonego w formie 

papierowej lub przesłanego w wersji elektronicznej (system dziennika elektronicznego bądź 

służbowa poczta). Zajęcia opiekuńcze, z zachowaniem obowiązujących w Szkole zasad reżimu 

sanitarnego odbędą się:  

• 20-23 grudnia 2021 r. – w godz. 7:00-18:00, 

• 24 grudnia 2021 r. – w godz. 7:00 – 12:30, 

• 27-31 grudnia 2021 r. – w godz. 7:00-18:00, 

• 3-5 stycznia 2022 r. – w godz. 7:00 – 18:00, 

• 7 stycznia 2022 r. – w godz. 7:00 – 18:00. 

 

3. W czwartek 6 stycznia 2022 roku przypada ŚWIĘTO TRZECH KRÓLI 

(UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO) – jest to  DZIEŃ WOLNY OD ZAJĘĆ 

DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZYCH I OPIEKUŃCZYCH  

w Szkole. 

 



4. W okresie czasowego graniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z COVID-19 na terenie Szkoły prowadzi się:  

1) zajęcia wspomagające; 

2) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka; 

3) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze; 

4) pozostałe zajęcia dla uczniów (indywidualne lub grupowe) prowadzone przez specjalistów 

szkoły (pedagog, psycholog lub logopeda);  

5) konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów kl. VIII z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty; 

6) zajęcia dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak możliwości 

realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą 

realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania. 

 

5. Regulaminy określające pracę Szkoły w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 dostępne są w zakładce „dokumenty szkolne” na 

stronie internetowej Szkoły. 


