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Zarządzenie nr 10/2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22                                               

im. Juliusza Słowackiego w Rybniku 

z dnia 28.02.2021 r. 

 
w sprawie: w sprawie wprowadzenia czasowego nauczania zdalnego dla uczniów                         

kl. od IV do VIII w okresie od 1 marca 2021 r. do 14 marca 2021 r. 

 

działając na podstawie: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 

2020 r. w sprawie szczególnych  rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu światy w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1389) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 23.10.2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1870); rozporządzenia Ministra 

Edukacji i Nauki z dn. 12.02.2021 (Dz.U.2021 poz. 283) zmieniające rozporządzenie                       

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

zarządzam co następuje: 

 

 

§1 

 

Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie stacjonarnej działalności dydaktycznej dla                       

kl. IV – VIII w Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi nr 22 im. Juliusza 

Słowackiego w Rybniku w okresie od 1 marca 2021 r. do  14 marca   2021 r. w związku                   

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

§ 2 

W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w §1zadania są prowadzone 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Organizacja procesu 

dydaktyczno-wychowawczego opisana została w załączniku do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

Nauczyciele klas IV-VIII realizują nauczanie na odległość w miejscu pracy z użyciem sprzętu 

szkolnego z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365. Na wniosek nauczyciela za 

zgodą Dyrektora Zespołu dopuszcza się realizację obowiązków w miejscu zamieszkania. 

 

§ 4 

Uczniowie klas I-III oraz wychowankowie Przedszkola uczęszczają na zajęcia w trybie 

stacjonarnym. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Krzysztof Sass 

(dyrektor szkoły) 
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Załącznik  nr 1 do Zarządzenia nr  10/2021 

§ 1 

Od 1 marca   2021 r. do  14 marca 2021 r. przedłużono na obszarze całego kraju ograniczenie 

funkcjonowania klas IV-VIII szkół podstawowych. W związku z tym zajęcia lekcyjne 

w klasach IV-VIII zostają zawieszone w formie stacjonarnej i realizowane będą w formie 

zdalnego nauczania od 1 marca  2021 r. do 14 marca 2021 r. 

§ 2 

Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego została zaplanowana 

następująco: 

1. Przedszkole pracuje wg stałego harmonogramu ustalonego na dzień 1 września 2020 r. 

2. W klasach klas I-III zajęcia dydaktyczne oraz zajęcia z pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej prowadzone są w szkole, zgodnie z tygodniowym planem zajęć.  

3. Klasy IV-VIII realizują podstawę programową w formie zajęć zdalnych 

prowadzonych przez nauczycieli uczących w ww. klasach na platformie Microsoft 

Teams. 

4. Na wniosek nauczyciela, za zgodą dyrektora, zajęcia zdalne mogą być prowadzone  

z miejsca zamieszkania pracownika. 

5.  Wszystkie lekcje w klasach IV-VIII w czasie nauczania zdalnego prowadzone są 

online w czasie rzeczywistym. 

6.  Lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z tym, że ze 

względu na konieczność zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki 

i pracy, lekcje online trwają 30 minut. 

7. Uczniowie klas I-III wszystkie przerwy spędzają pod opieką swojego nauczyciela, 

podczas przerw nie mogą kontaktować się z uczniami innych klas. 

8. Biblioteka szkolna jest czynna, zgłaszanie zapotrzebowania na wypożyczane książki 

przez uczniów klas I-III dokonuje się poprzez wychowawców klas, natomiast 

uczniowie klas IV-VIII zgłaszają potrzebę skorzystania z zasobów biblioteki przy 

użyciu zespołu w aplikacji Teams. 

9. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach 7.00 – 16.00. Ze względu na konieczność 

zastosowania reżimu sanitarnego, wychowawca oraz uczniowie przebywają w 

świetlicy z zachowaniem dystansu 1,5m, w miarę możliwości uczniowie różnych klas 

nie kontaktują się ze sobą, w przypadku braku możliwości stosowania dystansu 

obowiązuje zakrywanie ust i nosa. 

10. Stołówka szkolna wydaje obiady chętnym uczniom klas I-III z zachowaniem rygoru 

spożywania posiłków w gronie uczniów jednej klasy. Po każdej grupie pracownicy 

kuchni dezynfekują blaty i krzesła jadalni. 

11.  Uczniowie klas IV-VIII odbywający kształcenie na odległość realizują przyznane 

zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć zdalnych – online. 

Dopuszcza się realizowanie zadań z PPP w formie bezpośredniego kontaktu z uczniem 

w szkole (po ustaleniu z rodzicem). 

12.  Praca pedagoga szkolnego dla klas I-III odbywa się stacjonarnie, natomiast w klasach 

IV-VIII - online. 
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13. Podstawowymi platformami komunikacyjnymi nauczycieli z uczniami i rodzicami jest 

platforma Office 365 (uczniowie), dziennik elektroniczny (rodzice). 

§ 3 

Wychowawcy i nauczyciele mają obowiązek przeanalizowania programu nauczania 

i wprowadzą ewentualną jego modyfikację w sposób umożliwiający realizację 

ww. w zdalnym nauczaniu. 

§ 4 

Nauczyciele poszczególnych przedmiotów indywidualnie opracowują zakres treści 

kształcenia tj. na czas kształcenia zdalnego. 

§ 5 

Nauczyciele wskażą formy pracy ucznia podlegające ocenianiu w pracy zdalnej. Informują 

uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach 

w dzienniku elektronicznym. 

§ 6 

Odnotowywanie frekwencji uczniów klas IV-VIII odbywa się na podstawie aktywności 

ucznia w zajęciach online i wpisuje się do dziennika elektronicznego (nauczanie zdalne - nz). 

§ 7 

Rodzic/prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie 

pojawiających się trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia w procesie 

dydaktycznym (brak logowania, brak aktywności podczas zajęć online, itp.). 

§ 8 

Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, zajęć z udzielanej pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia 

online. 

§ 9 

Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej 

i zachowania kultury w komunikacji z nauczycielami. 

§ 10 

Wychowawca klasy jest zobowiązany do powiadomienia rodzica ucznia o ewentualnych 

nieobecnościach w trakcie nauczania zdalnego. 
 


