
Zarządzenie nr 15/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu z 22 marca 2021 roku w 

sprawie organizacji pracy szkoły od 22 marca 2021do 11 kwietnia 2021 roku w Szkole 

Podstawowej im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu. 

 

Dyrektor Szkoły na podstawie: 

1.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). 

 2.Ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019r. poz. 1239, 1495 oraz z 2020r. poz. 284, 374, 567, 875, 

322). 

3.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020r. poz. 1166 i 1386). 

5.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz.U 2020r .poz.1389 z późń. zm.) 

6.Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 18 

stycznia  2021r. 

 

Zarządza co następuje:  

§ 1 

1. W okresie od dnia 22.03.2021 roku do 11.04.2021 roku w Szkole Podstawowej im. ks. 

Józefa Londzina w Zabrzegu wprowadza się  tryb nauczania, zgodnie z harmonogramem:  

a) oddziały 1 – 3 pracują w trybie zdalnym;  

b) odziały 4 – 8 pracują w trybie zdalnym;  

c) uczniowie z klas integracyjnych posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym pracują 

na terenie szkoły w trybie zdalnym z pomocą nauczycieli współorganizującymi proces 

kształcenia;  

d) świetlica szkolna czynna tylko dla dzieci, których rodzice pracują w podmiotach 

leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID -19; 

e) zajęcia rewalidacyjne do uzgodnienia z nauczycielem rewalidacji – stacjonarnie lub on 

line; 

f) zajęcia wynikające z pomocy psychologiczno – pedagogicznej (zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze, logopedia, korekcyjno – kompensacyjne)  w trybie zdalnym; jeżeli uczeń jest 

w szkole to w trybie stacjonarnym; 

g) zajęcia wynikające z orzeczeń (zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze) – w trybie zdalnym, 

jeżeli uczeń jest w szkole to w trybie stacjonarnym; 



h) praca biblioteki szkolnej jest wykonywana w trybie stacjonarnym;  

i) uczniowie klasy sportowej realizują kształcenie sportowe w trybie zdalnym, 

j) konsultacje dla klas ósmych odbywają się w trybie zdalnym; 

j) pedagog/psycholog jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie  harmonogramem i 

zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki. 

 

§ 2 

1.W klasach I – VIII  obowiązuje nauczanie zdalne według planu ustalonego we wrześniu 

2020r. Nauczanie zdalne odbywa się w czasie rzeczywistym. 

2. Lekcje odbywają się za pomocą aplikacji Teams. 

3. Czas trwania lekcji w nauczaniu zdalnym może wynieść 30 minut.  

4. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy - 

praca z uczniami może się odbywać w sposób asynchroniczny (na Platformie Moodle lub w 

dzienniku elektronicznym w klasach 1 – 3 nauczyciel udostępnia materiały w czasie 

rzeczywistym a uczniowie mogą je wykonać w czasie odroczonym).  

5. Obowiązują sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki  a zapisane w  §54b Statutu Szkoły. 

 

6.Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego 

kontaktu z rodzicami. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z 

wykorzystaniem następujących narzędzi: dziennik elektroniczny, telefony, komunikatory. 

 

§ 3 

 Wszystkich uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły obowiązują   „Procedury organizacji 

pracy Szkoły Podstawowej im. ks. Józefa Londzina w Zabrzegu obowiązujące  od 18 stycznia 

2021 roku w czasie zagrożenia epidemicznego” umieszczone na stronie szkoły.  

 

 

§ 4 

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2021. 

 

 


