
 

ZARZĄDZENIE NR 7/20/21 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. Bł. ks. Jana Balickiego W POLNEJ 
z dnia 25 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania  

Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jana Balickiego w Polnej 

Na podstawie § 1a ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia MEN 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. poz. 1389, 1830, 1859 i 1870)  

Zarządza się, co następuje:  

§ 1 

1. Do 24 grudnia 2020 r. przedłuża się zawieszenie zajęć stacjonarnych dla uczniów klas I – 

VIII szkoły  podstawowej. 

2. W przypadku ograniczenia funkcjonowania szkoły zgodnie z § 1 ust.1, zajęcia są 

realizowane 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 

1. Godzina lekcyjna zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem 

metod technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć trwa 45 

minut w tym 30  minut pracy ucznia z monitorem. Pozostałe 15 minut nauczyciel pozostaje 

do dyspozycji uczniów prowadząc miedzy innymi konsultacje indywidualne lub z grupą 

uczniów. 

2. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku 

godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin 

ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela. 

3. Poszczególne zajęcia są realizowane zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem 

zajęć edukacyjnych. 

4. Dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub np. warunki domowe nie będą 

mogli uczyć się zdalnie w domu, organizuje się nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole 

(z wykorzystaniem komputerów w szkole). 

§ 3 

Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do raportowania działań podjętych w ramach nauczania 

zdalnego, w tym dotyczących uczniów objętych kształceniem specjalnym (realizacja IPET), 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia korekcyjno-

kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne).  

 

§ 4 

Przy ustaleniu zakresu treści nauczania z przedmiotów obowiązkowych i na zajęciach 

pozalekcyjnych należy uwzględnić:  

1. Równomierne obciążenie w poszczególnych dniach tygodnia.  

2. Zróżnicowanie zajęć w danym dniu.  



3. Możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku umysłowego w 

ciągu dnia.  

4. Łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia.  

5. Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.  

 

§ 5 

Przy ustalaniu zasad oceniania i kontaktu z uczniami nauczyciel określa w porozumieniu z 

dyrektorem:  

1. Sposób monitorowania postępów ucznia.  

2. Weryfikację wiedzy i umiejętności – ocenianie bieżące.  

3. Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach.  

4. Informowanie uczniów i rodziców o możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia oraz przekazanie informacji i ich formie i terminie konsultacji.  

 

§ 6 

Dokumentowanie realizacji nauczania zdalnego odbywa się poprzez dziennik elektroniczny.  

 

§ 7 

Zdalne nauczanie może być realizowane przy użyciu:  

1. Programu Office 365 z aplikacją Microsoft Teams.  

2. Materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – e-podręczniki.  

3. Materiałów dostępnych na stronach MEN i OKE.  

4. Materiałów prezentowanych przez radio i telewizję.  

5. Innych wybranych przez nauczyciela zgłoszonych dyrektorowi – dostosowanych do specyfiki i 

możliwości psychofizycznych ucznia oraz ich możliwości technicznych.  

 

§ 8 

1. Ustala się zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych 

zajęć:  

   1) zajęcia muszą być odnotowane w dzienniku zajęć,  

   2) nauczyciel potrafi udokumentować czas pracy z uczniem,  

   3) weryfikacja odbytych zajęć przez administratora na platformie Office 365.  

2. Nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły realizujący nauczanie zdalne zostają oddelegowani do 

pracy w domu z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na 

terenie szkoły.  

§ 9 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń Szkoły 

Podstawowej w Polnej.  

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

. 

 


