
ZARZĄDZENIE  nr 9/2021/2022  
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie  

z dnia 16 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły 

Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 
 
 Na podstawie rozporządzenia 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. poz. 2301), art. 30 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo 
Oświatowe (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1082) zarządzam, co następuje: 

 
§ 1. 

 
1. W okresie od 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w związku z ograniczeniem 

funkcjonowania publicznych jednostek systemu oświaty ogranicza się funkcjonowanie klas I-VIII  
w Szkole Podstawowej nr 27 im. Marii Montessori w Lublinie. 

2. Zajęcia klas, o których mowa w ust. 1 prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległośd. 

2. Ograniczenie funkcjonowania, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy grup Montessori: 
0M4, 0M5, 0M6, 0M7, 0M9, 0M11. Wymienione grupy funkcjonują stacjonarnie na terenie szkoły 
na dotychczasowych zasadach. 

§ 2 
 

1. W dniach  20-22 grudnia 2021 r. zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach 
wydanych na podstawie art. 30 c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe,  
są organizowane na terenie szkoły zgodnie z tymi przepisami. 
 
                                                                                    § 3 

 
1. W dniach od 20 grudnia 2021 do dnia 9 stycznia 2022 r. w przypadku uczniów, którzy  

z uwagi na niepełnosprawności nie mogą realizowad zajęd z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległośd, organizowane są zajęcia na terenie szkoły. 

 
§ 4 

 
1. Od dnia 20 grudnia 2021 do dnia 9 stycznia 2022 r. na wniosek rodzica uczniów 

uczęszczających do klas tradycyjnych I-III oraz II i III (poziom klasy trzeciej) grup Montessori,  
którzy nie mogą zapewnid opieki swoim dzieciom w tym okresie, organizowana jest opieka 
świetlicowa na terenie szkoły. Wnioski należy składad do sekretariatu szkoły w formie papierowej 
lub mailowo na adres poczta@sp27.lublin.eu .  

2. Dzieciom objętych opieką świetlicową, o której mowa w ust.1, umożliwia się realizację 
zajęd z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd na terenie szkoły.  

 
§ 5 

 
 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2021 r.   
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