
ZARZĄDZENIE NR 10/2021 

DYREKTORA  

Szkoły Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Wijewie 
z dnia 15 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie  

organizacji pracy w Szkole Podstawowej im. Króla Stanisława Leszczyńskiego 

w Wijewie w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

Na podstawie: art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.–Prawo oświatowe, 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 14 grudnia 

2021 r. poz. 2301),  

zarządzam co następuje:  

§ 1. 
 

1. Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r.  wprowadza się 
nauczanie zdalne dla uczniów klas I-VIII. 

 
§ 2.  

1. Zajęcia realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe.  

2. Nauczyciele prowadzą zajęcia zdalnie na terenie szkoły za pomocą platformy 

MS Teams - klasy IV-VIII, oraz za pomocą MS Teams i/lub platformy Padlet 

klasyI-III  

Kontakt z uczniami i rodzicami/prawnymi opiekunami utrzymywany jest także 

za pomocą e-dziennika i/lub telefonicznie. Zakazuje się kontaktu za 

pośrednictwem mediów społecznościowych 

3. Wychowawcy koordynują nauczanie w swojej klasie, utrzymują kontakt z 

nauczycielami uczącymi oraz rodzicami.  

4. Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, którzy nie mogą zapewnić opieki 

swoim dzieciom w tym okresie, szkoła organizuje zajęcia świetlicowe dla 

uczniów klas I-III. 

5. Uczniom klas ósmych zapewnia się w szkole konsultacje indywidualne lub 

grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z 

których uczniowie przystępują do egzaminu ósmoklasisty.  



6. Jednostka lekcyjna dla nauczyciela trwa 45 min, dla ucznia (podczas nauki 

zdalnej) min. 30 min, według obowiązującego planu lekcji z zachowaniem 

czasu trwania lekcji. 

7. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do zmodyfikowania treści programowych, 

przedmiotowych zasad ocenia i dostosowania ich do pracy zdalnej oraz  

poinformowania o tej modyfikacji uczniów i rodziców. 

8. Dyrektor może udostępnić pomieszczenia w szkole do przeprowadzenia 

poszczególnych stopni konkursów, olimpiad turniejów, o których mowa w art. 

22 ust.2 pkt. 8 ustawy o systemie oświaty.  

9. Nauczyciel objęty kwarantanną z powodu kontaktu z osobą zakażoną (bez 

objawów chorobowych) może prowadzić zajęcia zdalnie z domu.  

10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek skierowany 

do dyrektora szkoły, pracownicy mogą być delegowani do pracy zdalnej   

z domu. 

§ 3. 
1. Dyrektor   koordynuje   współpracę   nauczycieli   z   uczniami   i/lub   

rodzicami,   uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 

uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym, dla których 

umożliwia się nauczanie zdalne, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, na terenie szkoły. 

2. Nauczyciel wspomagający i pomoc nauczyciela podejmują współpracę z 

nauczycielami i rodzicami uczniów za pomocą platformy MS Teams,  

e-dziennika i/lub telefonicznie, wspierając uczniów w pracy zdalnej.  

3. W miarę posiadanych zasobów, szkoła udostępnia uczniom i nauczycielom 

sprzęt do nauki zdalnej.  

4. Specjaliści pracują zdalnie i/lub stacjonarnie z uczniami o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. Pozostają w stałym kontakcie z dyrektorem, 

wicedyrektorem, wychowawcą, nauczycielami, rodzicami poprzez e-dziennik 

i/lub platformę MS Teams. 

5. Zajęcia wspomagające, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie 

art. 30c ustawy Prawo oświatowe, zgodnie z przyjętymi zasadami, w okresie 

20-22 grudnia 2021 r. organizowane są na terenie szkoły. 

§ 4. 
1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin, na podstawie arkusza organizacji pracy 

szkoły oraz obowiązującego aneksu, z zachowaniem godzin 

ponadwymiarowych. 

§ 5. 
 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 Dyrektor szkoły  

Regina Kostkiewicz 


