
Zarządzenie nr 11 / 2021r. 

 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie  

z dnia 14. grudnia 2021 roku w sprawie organizacji pracy zdalnej dla klas 1-8 szkoły podstawowej 

w Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarnej Wodzie 

 

Na podstawie: 

1) Zaleceń Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

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

podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) 

2) Wytycznych MEN, MZ i GIS w sprawie funkcjonowania nauki klas 1-3 SP od dnia 18. stycznia 2021r.,  

zarządza się co następuje: 

§ 1 

W okresie od dnia 20. grudnia 2021 r. do 09. stycznia 2022r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie 

zadania wynikające z systemu oświaty, o których mowa w § 2 ust. 1, dla klas 1-8 szkoły podstawowej są 

realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

Dyrektor szkoły przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom, za pomocą e-dziennika i strony internetowej 

szkoły informację o sposobie i trybie realizacji zadań tej jednostki w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania;  

2) koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości 

psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci objętych 

wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze;  

3) ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania  

w poszczególnych od-działach klas (semestrów) oraz na zajęciach realizowanych w formach pozaszkolnych, 

uwzględniając w szczególności:  

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;  

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji 

wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, 

a także uzyskanych przez niego ocenach; Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 493 5) ustala warunki i sposób 

przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w 

przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także warunki i sposób zaliczania 

zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych;  

6) ustala warunki, sposób oraz terminy przeprowadzania egzaminów, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z 

dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w szkołach artystycznych, w których są przeprowadzane te 

egzaminy;  

7) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty;  

8) wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w 

postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać;  



9) zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz 

przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji;  

10) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów wychowania przedszkolnego  

i szkolnego zestawu programów nauczania.  

§ 2 

Zajęcia dla klas 1-8 SP z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane w 

szczególności:  

1) Realizacja lekcji on-line przez nauczyciela może odbywać się na terenie szkoły w wyznaczonych salach, jak 

i w innym miejscu np. w miejscu zamieszkania nauczyciela ( zależnie od wytycznych MEN w związku z 

COVID-19), wg planu lekcji danej klasy i indywidualnego planu ustalonego z danym nauczycielem, 

2) Nauczyciel wyznacza, które lekcje będą on-line i powiadamia o tym uczniów  

w e-dzienniku, 

3) Rekomendowaną platformą komunikacyjną jest ,, Discord’’, chyba że nauczyciel korzysta z innej platformy 

np. Meet, wcześniej zainstalowanej i używanej z uczniami, 

4) Zaproszenie na lekcję (link) nauczyciel winien wysłać do uczniów pocztą e-dziennika najpóźniej jeden dzień 

poprzedzający lekcję do godz. 15.00,  

5) Uczniom znajdującym się w grupach klasowych w programie ,, Discord” nie ma potrzeby wysyłania 

kolejnych zaproszeń na kolejne lekcje, 

6) Realizację każdej lekcji nauczyciel odnotowuje w dzienniku SynergiaLibrus, w panelu lekcji, 

7) Lekcje realizowane on-line mają mieć przy temacie dopisek ,, on-line’’, 

8) W przypadku braku zalogowania się ucznia na lekcji on-line odznacza się jego nieobecność, 

9) Na lekcjach bez monitorów ekranowych ( praca samodzielna), frekwencja jest odznaczana jako 100%, 

10) Nieobecność dziecka na lekcji usprawiedliwia rodzic u wychowawcy klasy za pomocą modułu wiadomości 

w e-dzienniku, 

11) W przypadku braku połączenia z Internetem w szkole lub innych usterek technicznych, nauczyciel w 

e-dzienniku wpisuje temat: ,, Brak Internetu – problemy techniczne’’, a obecność uczniów zaznacza 100%, 

12) Realizacja pracy zdalnej zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej pozostaje na poprzednich zasadach.  

§ 3 

W okresie od dnia 20. grudnia 2021 r. do 09. stycznia 2022r., w Publicznej Szkole Podstawowej w Czarnej Wodzie 

ogranicza się funkcjonowanie szkoły dla klas 1-8 SP, o których mowa w § 2 ust. 1, przez ograniczenie obowiązku 

świadczenia pracy przez pracowników na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do 

realizowania zadań jednostek z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub w inny sposób, o 

którym mowa w § 3a ust. 2, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20. grudnia 2021r.  

 

……………………………. 


