
Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 9/2021 
Dyrektora  Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Poznaniu  
z 05.05.2021 r.  

 
 

Strona 1 z 2 
 

Harmonogram edukacji hybrydowej  

obowiązujący w  Szkole Podstawowej nr 35 im. Władysława Łokietka  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Poznaniu  

od 17.05.2021 r. do 28.05.2021 r. 

1. Lekcje odbywać się będą zgodnie ze znanym od 1.09.2020 r. planem zajęć. 

2. Przydział sal do nauczania stacjonarnego w czasie edukacji hybrydowej (system mieszany  

– co drugi tydzień wyznaczone klasy uczą się stacjonarnie/zdalnie): 

1) Klasy 1-3 tylko nauczanie stacjonarne: 

 1A i 1B sala 10 

 1C i 1D sala 14 

 2A i 2C sala 12 

 2B i 2D sala 11 

 3A i 3B sala 34 

 3C i 3D sala 15 

2) Klasy 4-8 nauczanie stacjonarne co drugi tydzień: 

                  17-21.05.2021 r.  

 4A sala 24  

 4C sala 35  

 5A sala 21  

 6A sala 36  

 6C sala 32  

 6E sala 30  

 7A sala 31 

 7B sala 20 

 

 7C sala 26 

 7D sala 27 

 

 7E sala 28   

                  24, 28.05.2021 r. 

 4B sala 24 

 4D sala 35 

 5B sala 21 

 6B sala 36 

 6D sala 32 

 6F sala 30 

 8A sala 31 

 8B sala 20 

 8C sala 26 

 8D sala 27 



Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 9/2021 
Dyrektora  Zespołu  
Szkolno-Przedszkolnego nr 1  
w Poznaniu  
z 05.05.2021 r.  

 
 

Strona 2 z 2 
 

Wyjątek stanowią lekcje informatyki (sale komputerowe) i lekcje wychowania fizycznego  

(sale gimnastyczne, a gdy tylko aura na to pozwoli odbywać się będą na boisku). 

3.  Wejścia/wyjścia do/z budynku szkoły:  

 Klasy 1, 2, 3 – patio 

 Klasy 4, 5, świetlica – wejście główne 

 Klasy 6, 7, 8 – boisko 

4. Przy wejściach dzieci z klas 1-3 do szkoły nauczyciel wychodzi na zewnątrz i wprowadza dzieci 

zachowując dystans. Dzieci oczekują na nauczyciela w wyznaczonym miejscu na patio. W taki sam 

sposób uczniowie opuszczają szkołę. 

5. W czasie krótkich przerw uczniowie przebywają w salach razem z nauczycielami, z którymi 

właśnie zakończyli lekcje. Wszystkie długie przerwy uczniowie spędzają na boisku szkolnym.  

6. W dniach 25, 26, 27.05.2021 r. odbywać się będą egzaminy ósmoklasistów. Dla pozostałych klas 

będą to dni wolne od zajęć dydaktycznych. 

7. Zajęcia świetlicowe w dniach 25, 26, 27.05.2021 r.: 

Rodzice, których dzieci będą korzystać z opieki świetlicowej, proszeni są o wypełnienie wniosku 

(załącznik nr 1) i złożenie go do skrzynki podawczej przy dyżurce szkolnej do 12.05.2021 r. 


