
 

 

Zarządzenie Dyrektora nr 5/2020/2021 

Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie 

z dnia 23.10.2020r. 

 

 w sprawie zasad  funkcjonowania w szkole, które obowiązują w czasie ograniczenia w części 

funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   

 

Na podstawie: 

1. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020r., poz. 374). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2020 r. zmieniające  

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19   [Dziennik 

Ustaw rok 2020 poz. 1758]. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 zarządzam:  

§ 1 

Wprowadzenie trybu hybrydowego w zakresie funkcjonowania Publicznej Szkoły 

Podstawowej w Sobolewie w czasie od  26 października 2020r. do 8 listopada 2020r.  

 

§ 2 

Od dnia 26 października 2020 r. zajęcia w klasach starszych tj. 4-8 szkoły będą realizowane  

z uczniami z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

We wszystkich  pozostałych klasach nauka będzie realizowana w trybie stacjonarnym. 

 

§ 3 

Zobowiązuję nauczycieli, uczniów i rodziców do przestrzegania zasad, które obowiązują w szkole  

w czasie trwania epidemii od dnia 1 września 2020 r. r zgodnie z załącznikiem do niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi z dniem 23 października  2020 r. 

 

Krzysztof Łapacz 

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej  

im. Henryka Sienkiewicza  

w Sobolewie 
 
 

 



 

ZASADY FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. HENRYKA SIENKIEWICZA W SOBOLEWIE 

 

1. Od dnia 26 do 8 listopada  2020 r. uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej  będą brali udział  

w zajęciach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość według planu 

zamieszczonego w dzienniku LIBRUS. Wszystkie pozostałe klasy pracują w trybie 

stacjonarnym w budynku szkoły. 

2. Każdy z uczniów  klas 4-8 przejdzie na formę zdalnego nauczania,  

a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane wychowawcom 

klas. 

3. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych 

ucznia: 

1) powiadamiają o trudnościach dyrektora; 

2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych; 

3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym 

informują  dyrektora szkoły. 

4. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom zasady 

współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki. 

5. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia 

pandemią. 

6. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie hybrydowego trybu pracy szkoły pracują 

zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem. 

 

 

Zasady organizacji zdalnego nauczania  

w Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie 

 

§ 1 

 

1. W  Publicznej Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Sobolewie w okresie od  

26 października  2020 r prowadzone jest nauczanie na odległość w klasach 4-8. We 

wszystkich pozostałych klasach nauka odbywa się stacjonarnie. 

2. Nauczyciele zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach wykorzystując 

metody i techniki pracy zdalne w sali lekcyjnej w szkole lub w domu po uzgodnieniu  

z dyrekcją szkoły. 

3. Uczniowie mają obowiązek systematycznego uczestniczenia w zajęciach, które szkoła 

organizuje zdalnie. 

§ 2 

 

1. Nauczyciele wszystkich przedmiotów mają możliwość dostosowania programu nauczania  

do nauczania zdalnego, po uzyskaniu zgody dyrektora. 

2. Podstawową formą komunikowania się szkoły z uczniami i ich rodzicami jest  dziennik 

Librus i platforma Teams. 

3. W procesie nauczania nauczyciele mogą korzystać z dostępnych i akceptowanych przez   

uczniów, platform internetowych.  

4. Zdalne nauczanie realizowane jest w formie online w czasie rzeczywistym, zgodnym  

z  planem lekcji oraz w formie indywidualnej pracy ucznia pod kierunkiem nauczyciela. 

5. Jeśli zdalne nauczanie jest realizowane poprzez przekazywanie uczniom tematów  

do pracy samodzielnej, wymaga to niezbędnych wskazówek do przesłanych zadań oraz 

wskazania dodatkowych źródeł informacji. Materiały przesłane przez nauczycieli  

do samodzielnej pracy ucznia mogą mieć formę zadań z załączonymi wskazówkami, adresu 

internetowego pod którym znajduje się polecany materiał, film lub prezentacja ( w tym 



opracowana przez nauczyciela). 

6. Potwierdzeniem zrealizowanych lekcji jest wpisany do dziennika Librus temat zajęć  

z zaznaczoną formą realizacji (np. online, samodzielna praca uczniów). 

a) Jeśli nauczyciel ma w planie lekcji z daną klasą 1 godzinę tygodniowo - prowadzi ją online  

w czasie rzeczywistym co drugi tydzień.   

b) Jeśli nauczyciel ma w planie lekcji z daną klasą więcej niż 1 godzinę tygodniowo może 

prowadzić je rotacyjnie (online, praca poprzez wysyłanie zadań i informacji). Nauczyciel  

w godzinach przewidzianych w planie lekcji jest dostępny dla uczniów. 

c) Zajęcia z przedmiotów takich jak: plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie do 

życia w rodzinie, religia, wychowanie fizyczne prowadzone są głownie poprzez wysyłanie 

zadań, prezentacji, instrukcji, linków do materiałów  dydaktycznych poprzez platformę 

Teams.  W razie potrzeby można poprowadzić lekcję lub jej część online poprzez platformę 

Teams.   Zadania przesyłane są zgodnie z planem lekcji, a  nauczyciel w tym czasie  jest 

dostępny dla uczniów. 

d) Dzienna liczba lekcji online dla danej klasy w czasie rzeczywistym nie powinna przekraczać 

6, a w tygodniu 25.  

7. Nauczyciel może w czasie od 26 października  2020 r. w porozumieniu z uczniami i za zgodą 

dyrektora zaproponować inny harmonogram zajęć. 

8. Zajęcia online, odbywające się zgodnie z planem lekcji i nie mogą trwać dłużej niż 45 minut  

i nie krócej niż 30 minut. Nagrywanie zajęć przez uczniów może mieć miejsce wyłącznie za 

zgodą prowadzącego nauczyciela. 

9. Pierwszeństwo w planowaniu lekcji online w czasie rzeczywistym mają nauczyciele 

przedmiotów  egzaminacyjnych (j. polskiego, matematyki, j. obcy) 

10. Planowanie odbywa się pod kierunkiem wicedyrektora szkoły w Terminarzu LIBRUS  

i Kalendarz Teams .  

11. Nie należy planować zajęć online w czasie przewidzianym w planie lekcji na inny przedmiot. 

12. Wychowawca ma obowiązek poinformować nauczycieli uczących w jego klasie  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczniów posiadających opinie i orzeczenia w tej 

sprawie - wydane przez poradnie psychologiczne lub inne poradnie specjalistyczne. 

13. Nauczyciele informują uczniów o planowanych sprawdzianach i klasówkach zgodnie  

z postanowieniami Statutu Szkoły ( termin wpisują do dziennika Librus). 

14. Uwzględniając higieniczną pracę ucznia z komputerem, czas przeznaczony na wykonanie  

i odesłanie zadań domowych nie powinien być krótszy niż 2 dni. 

15. Nauczyciele zobowiązani są do systematycznej kontroli postępów uczniów w nauce w formie 

dostosowanej do zdalnego nauczania i wynikającej ze specyfiki przedmiotu. Minimalną 

liczbę ocen określa Statut Szkoły. 

16. Sposoby sprawdzania postępów ucznia oraz poprawiania ocen są integralną częścią planów 

pracy.  

 

17. Problemy uczniów w nauce, zastrzeżenia dotyczące frekwencji na zajęciach lub inne, 

zauważone przez nauczycieli, niepojące sprawy należy pilnie zgłaszać ten fakt do 

wychowawcy, który po analizie decyduje o potrzebie poinformowania o sprawie rodziców, 

pedagoga, psychologa czy dyrektora szkoły. 

 

§ 3. 

 

1. Niektóre godziny przeznaczone w planie lekcji do dyspozycji wychowawcy mogą być  

w części (np. 10 minut) wykorzystane na spotkania z pedagogiem szkolnym.  

Specjalistyczny wykład, pogadanka lub rozmowa wzbogacająca relacje ucznia ze szkołą  

i stanowiąca wsparcie w przymusowej izolacji ( minimum 2 razy w tygodniu). 

 

§ 4 

 



1. Jeśli warunki w domu utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie lekcji na odległość ( brak 

dobrego łącza lub sprzętu), nauczyciel zobowiązany jest prowadzić je ze szkoły. 

2. Wychowawcy klas zobowiązani są do bieżącego rozpoznawania potrzeb swoich uczniów  

w zakresie zaopatrzenia w sprzęt komputerowy. W przypadku braku swobodnego dostępu 

ucznia do komputera w domu  w czasie lekcji online, istnieje możliwość wypożyczenia 

laptopa z zasobów szkolnych. Za organizację pomocy uczniom w tym zakresie odpowiada 

wychowawca, pedagog i administrator szkolnej sieci. Rejestr wypożyczonego sprzętu 

prowadzi administrator szkolnej sieci. 

   

§ 5 

 

1. Wychowawcy w świetlicy oraz pracownicy obsługi  pracują wg nowego grafiku ustalonego 

przez Dyrektora Szkoły.  

2. Nauczyciele bibliotekarze pełnią dyżury w bibliotece szkolnej zgodnie z planem lekcji. 

3. Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze prowadzone są bez zmian. 

4.  Nauczanie indywidualne odbywa się bez zmian lub w uzgodnieniu z rodzicami ucznia 

online. 

5.  W czasie zdalnego nauczania bieżący kontakt szkoły z Rodzicami uczniów odbywa                  

się wyłącznie drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

6. Rodzice uczniów proszeni są o pozostawanie z wychowawcami w bieżącym kontakcie. 

 

§ 6 

 

 

Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są do bieżącego sprawdzania informacji 

przekazywanych w dzienniku Librus. 

 

 

 

 
 


