
Zarządzenie nr   2  /2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej im.Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego
w Nowych Zdunach  z dnia 15  stycznia  2021 r.

w sprawie organizacji zdalnego nauczania   w okresie czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 
2087, z późn.zm. )  zarządzam,  co następuje:

§ 1

1.  Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Nowych
Zdunach organizują w okresie od 18 stycznia   2021 r. do 31 stycznia 2021 r.  zajęcia  zdalnego 
nauczania dla uczniów klas IV - VIII  zgodnie z tygodniowym wymiarem zajęć przydzielonym w 
arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 2020/2021. 

 2. Zdalnie realizowane są również zajęcia specjalistyczne: dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-
kompensacyjne, rewalidacyjne, emocjonalno-społeczne, logopedyczne .

3. Nauczyciele na bieżąco uzupełniają dokumentację szkolną,wpisują tematy i odnotowują
 frekwencję uczniów na zajęciach.  

§ 2

Nauka i opieka dla dzieci w klasach I-III oraz w oddziałach przedszkolnych pozostaje bez zmian          
i odbywać się będzie  w trybie stacjonarnym.

§ 3

1. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych  szkoła umożliwia konsultacje dla  uczniów klas 
ósmych.   

2. Konsultacje  o których mowa w ust. 1  mogą odbywać się  w małych grupach liczących do      5 
osób lub indywidualnie.  Decyzję  o formie konsultacji podejmuje dyrektor szkoły, biorąc pod 
uwagę możliwości organizacyjne  i kadrowe. 

3. Konsultacje odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem, z którym zostają zapoznani 
uczniowie i rodzice. Harmonogram zamieszcza się na stronie internetowej szkoły oraz przesyła 
rodzicom za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w szczególności przez               
e-dziennik, pocztę e-mailową. 

4. Konsultacje  obejmują  te przedmioty,  z których uczniowie będą pisać  egzamin ósmoklasisty. 

5. Konsultacje prowadzą nauczyciele poszczególnych przedmiotów, którzy realizowali w trybie 
stacjonarnym zajęcia   przed dniem 26 października 2020 r. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może wyznaczyć innego, niż 
określony w ust. 5 ,  nauczyciela do prowadzenia konsultacji.  

7. Konsultacje są dobrowolne. O udziale uczniów w tych zajęciach zdecydują rodzice. 



8. Nauczyciele pozyskują od rodziców informacje, którzy uczniowie będą brali udział                 w 
zajęciach. 

9. Szczegółową procedurę organizacji konsultacji oraz warunki bezpiecznego pobytu na terenie 
szkoły podczas organizacji zajęć stanowi załącznik nr 1. 

§ 4

Nauczyciel przygotowuje materiał na tyle zajęć w danym tygodniu, ile ma lekcji w planie nauczania, 
przyjmując, że uczeń pracuje nad jedną lekcją 30 minut. Organizując te zajęcia przestrzega 
następujących zasad:

  równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych  tygodniach,

 uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów na poszczególnych poziomach klas,

 proponuje kształcenie zróżnicowane, tzn. z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia 
(np. korzystanie z podręczników, zeszytów ćwiczeń,  źródeł drukowanych, wykonywania 
zadań w zeszycie, itp.),

 bierze pod uwagę ograniczenia wynikające ze specyfiki przedmiotów,

 bierze pod uwagę, wyjątkowość sytuacji zdalnego nauczania i ograniczeń z tego 
wynikających, redukując treści nauczania do niezbędnych, w celu realizacji podstaw 
programowych,

 jeżeli istnieje taka konieczność, dokonuje modyfikacji przyjętego programu nauczania, 
powiadamiając o tym dyrektora szkoły,

 przygotowując lekcje, wykorzystuje polecane przez MEN platformy edukacyjne, platformy 
edukacyjne wydawnictw  podręcznikowych  i inne przydatne we wprowadzaniu nowego 
materiału nauczania zgodnego z podstawą programową.  (Nie polecamy uczniom platform 
płatnych.)

§ 5

Nauczyciel wychowawca, w ramach zajęć z wychowawcą, kontaktuje się ze swoją klasą online 
(dziennik elektroniczny Librus , poczta elektroniczna, Zoom ) lub telefonicznie, sprawdzając, czy 
uczniowie mają problemy z nauką zdalną lub potrzebują indywidualnej pomocy. Przesyłają do 
uczniów i rodziców informacje, komunikaty zgłaszane przez innych nauczycieli lub dyrektora szkoły. 
Organizują też pomoc w sytuacjach szczególnych.

§ 6

Nauczyciele ustalają ze swoimi uczniami sposób monitorowania aktywności ucznia, wykorzystując 
dostępne komunikatory, w szczególności przez dziennik elektroniczny Librus  i Zoom. W razie 
niemożności skontaktowania się z uczniem powiadamiają wychowawcę lub rodziców.

§ 7

1.Nauczyciele na bieżąco monitorują postępy uczniów w nauce, sprawdzają ich wiedzę i umiejętności,
stosując przyjęte zasady oceniania. 

2.Nauczyciele oceniają uczniów, stosując tylko te zapisy Statutu SP im.Pierwszego Marszałka Polski 
Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach oraz przedmiotowych systemów oceniania, które są możliwe 



w prowadzeniu nauki zdalnej. Należy unikać obszernych sprawdzianów, prac klasowych, wybierać 
formy krótkie, obejmujące mniejsze partie materiału. Umożliwiamy uczniom poprawę oceny w formie
dostosowanej do nauki online.

3.O ocenach uczniowie i ich rodzice /opiekunowie są informowani poprzez wpisy w dzienniku 
elektronicznym. 

§ 8

Komunikacja z rodzicami/opiekunami  uczniów odbywa się poprzez dziennik elektroniczny Librus , 
wiadomości wysyłane bezpośrednio do nauczycieli na adres ich poczty służbowej lub adres szkoły: 
spzduny@op.pl 

§ 9

Pedagog szkolny/psycholog utrzymuje kontakt mailowy, online lub telefoniczny (jeżeli osoba 
zainteresowana poda numer do kontaktu):

 monitoruje zajęcia ze wszystkimi uczniami realizującymi program na podstawie orzeczenia    
o potrzebie kształcenia specjalnego i utrzymuje kontakt z rodzicami,

 udziela wsparcia uczniom potrzebującym pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 udziela porad rodzicom i nauczycielom,

 kontaktuje się z uczniami, którzy nie uczestniczą w zdalnym nauczaniu i ustala przyczynę 
nieobecności.

Pedagog szkolny/logopeda/nauczyciel  ma możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych w szkole, 
w bezpośrednim kontakcie z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,    
w czasie uzgodnionym z uczniem i jego rodzicami.

§ 10

Nauczyciele wychowania fizycznego kontaktują się z uczniami przydzielonych klas (przez dziennik 
elektroniczny Librus  lub Zoom) w dniach, w których mają zajęcia w planie i polecają wykonanie 
30 minutowych treningów, ćwiczeń, wskazując materiały, z których powinni skorzystać. Wskazane 
jest też  poruszanie zagadnień związanych z edukacją profilaktyczno- zdrowotną. 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18.01.2021 r.

                                               

                                                                                                              Małgorzata Kubiak 

                                                                                                      Dyrektor SP im.Pierwszego Marszałka Polski      

                                                                                                       Józefa Piłsudskiego w Nowych Zdunach 



                                                                                                                     

                                                                                                                


