
ZARZĄDZENIE NR 17/2020/2021 

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 7 W RADOMSKU z dnia 6 lipca 2021 r. 
w sprawie planowania rozkładu zajęć w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7  

im. Romualda Traugutta  w Radomsku 
 

Dyrektor szkoły na podstawie: 

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59)  

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U. z 2018 r. poz. 2140). 

• Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Radomsku. 
 

Zarządza co następuje:  

Ustalając tygodniowy rozkład zajęć należy uwzględnić: 

1. równomierne obciążenie uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 

2. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

3. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia 

4. liczbę godzin zajęć zgodną z ramowym planem nauczania, 

5. możliwości kadrowe (nauczyciele mogą realizować swoje pensum w kilku szkołach)  

6. bazę szkoły (liczba pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia). 

 

Klasy I – III:  

• uwzględnienie czasu skupienia uczniów – stosowanie przerw śródlekcyjnych, co najmniej 

10 minutowe przerwy pomiędzy zajęciami,  

• stałe godziny rozpoczynania i kończenia zajęć (dopuszczalne odchylenie 1 godziny) 

• organizacja zajęć w systemie zmianowym - rozpoczynanie i kończenie zajęć dla klas 

uczących się na drugą zmianę może być większa niż 2 godziny, ale przy równomiernym 

obciążeniu zajęciami - 4 - 5 godzin dziennie  

• równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia – zalecane: 4 – 5 godzin dziennie 

• przynajmniej 2 godziny edukacji wczesnoszkolnej w ciągu dnia 

• zajęcia wychowania fizycznego w różne dni tygodnia (bez bloków) 



• 6. godzina jako zajęcia dodatkowe (nie jako reguła dla wszystkich uczniów) 

Klasy IV – VI:  

• uwzględnienie czasu skupienia uczniów – stosowanie przerw śródlekcyjnych, co najmniej 

10 minutowe przerwy pomiędzy zajęciami,  

• stałe godziny rozpoczynania i kończenia zajęć - różnica w dziennej liczbie godzin lekcyjnych 

nie powinna przekraczać jednej godziny – wyjątkiem są klasy, w których utworzone są grupy 

językowe oraz wychowania fizycznego prowadzone przez tego samego nauczyciela oraz 

zależności wynikające z możliwości kadrowych (nauczyciele mogą realizować swoje 

pensum w kilku szkołach) oraz lokalowych szkoły 

• równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia  

• unikanie blokowania przedmiotów – wyjątek stanowią zajęcia wychowania fizycznego, 

zajęcia basenowe oraz języka polskiego, gdzie raz w tygodniu ustala się 2 godzinny blok dla 

każdej klasy 

• nie należy wprowadzać przedmiotów uznanych za trudne po 6 lekcji 

• maksymalna liczba przedmiotów trudnych (takich jak matematyka, przyroda, biologia, 

geografia, historia) w danym dniu – 2 

• przedmioty egzaminacyjne (język polski, język angielski i matematyka) odbywają się  

w miarę możliwości na wcześniejszych godzinach lekcyjnych 

• w dniu, w którym odbywają się zajęcia basenowe nie dopuszcza się zajęć wychowania 

fizycznego 

• unikanie grupowania zajęć o podobnej specyfice obok siebie 

• zajęcia wychowania do życia w rodzinie umieszcza się na pierwszych i ostatnich godzinach 

• zajęcia dodatkowe dla uczniów ustalane są na podstawie obowiązkowego planu zajęć 

 

Klasy VII – VIII:  

• uwzględnienie czasu skupienia uczniów – stosowanie przerw śródlekcyjnych, co najmniej 

10 minutowe przerwy pomiędzy zajęciami,  

• stałe godziny rozpoczynania i kończenia zajęć - różnica w dziennej liczbie godzin lekcyjnych 

nie powinna przekraczać jednej godziny – wyjątkiem są klasy, w których utworzone są grupy 

językowe oraz wychowania fizycznego prowadzone przez tego samego nauczyciela oraz 



zależności wynikające z możliwości kadrowych (nauczyciele mogą realizować swoje 

pensum w kilku szkołach) oraz lokalowych szkoły 

• równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia  

• unikanie blokowania przedmiotów – wyjątek stanowią zajęcia wychowania fizycznego, 

zajęcia basenowe oraz języka polskiego, gdzie raz w tygodniu ustala się 2 godzinny blok dla 

każdej klasy 

• nie należy wprowadzać przedmiotów uznanych za trudne po 7 lekcji 

• maksymalna liczba przedmiotów trudnych (takich jak matematyka, chemia, fizyka, biologia, 

geografia, historia) w danym dniu – 3 

• przedmioty egzaminacyjne (język polski, język angielski i matematyka) odbywają się  

w miarę możliwości na wcześniejszych godzinach lekcyjnych 

• w dniu, w którym odbywają się zajęcia basenowe nie dopuszcza się zajęć wychowania 

fizycznego 

• unikanie grupowania zajęć o podobnej specyfice obok siebie 

• zajęcia wychowania do życia w rodzinie oraz doradztwo zawodowe umieszcza się na 

pierwszych i ostatnich godzinach 

• zajęcia dodatkowe dla uczniów ustalane są na podstawie obowiązkowego planu zajęć 

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

                                                                           Radomsko, dn. 6 lipca 2021 r. 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7  
            w Radomsku 

                                                                                                           Radosław Bartnik 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 


