
ZARZĄDZENIE NR 1  /2022 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 

IM. ŚW. M. M. KOLBEGO   W CHMIELNIKU 

Z DNIA 26 STYCZNIA 2022 R. 

 

w sprawie  szczegółowych rozwiązań dotyczących organizacji i realizacji zadań 

dla Szkoły Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia  na odległość  w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 

 

Działając na podstawie:  

 Rozporządzenia MEN z dn. 26 stycznia 2022r. w  sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( projekt skierowany do publikacji                  

6w Dzienniku Ustaw) 

 Statutu Szkoły Podstawowej nr3 im. Św. M. M. Kolbego w Chmielniku 

zarządza się co następuje: 

§ 1. 

W dniach od 27 stycznia 2022r. do 11 lutego 2022r . nauczyciele Szkoły Podstawowej nr3 im. 

Św. M. M. Kolbego w Chmielniku realizują zajęcia dydaktyczno- wychowawcze                           

z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość. Nie dotyczy nauczycieli i dzieci 

w grupach przedszkolnych oraz uczniów i nauczycieli uczących w klasach I-IV.  

 

§ 2. 

1. Pracę zdalną nauczyciel wykonuje z miejsca pracy ( SP nr 3 w Chmielniku), bądź                 

z miejsca pobytu na kwarantannie.  

2. W czasie nauczania zdalnego nauczyciel decyduje o doborze metod i technik.  

3. Zajęcia w trybie zdalnym odbywają się:  

 W formie wideolekcji za pomocą aplikacji Microsoft Teams - nauczyciele                 

i uczniowie pracują w jednym czasie, 

 W formie ustalonych konsultacji, podczas których nauczyciel jest dostępny dla 

uczniów on-line lub na terenie szkoły,  

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły będzie zobowiązany zorganizować 

nauczanie stacjonarne lub zdalne w szkole: 

 Na wniosek rodziców uczniów, którzy ze względu na rodzaj 

niepełnosprawności nie mogą realizować  zajęć z wykorzystaniem metod                 

i technik kształcenia na odległość domu , szkoła organizuje zajęcia w szkole, 

lub umożliwia realizację zajęć na odległość na terenie szkoły.  

 Na wniosek rodziców uczniów, ze względu na brak możliwości realizowania 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których 

mowa w ust. 3, nie mogących realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, 

szkoła organizuje zajęcia w szkole, lub umożliwia realizację zajęć na odległość 

na terenie szkoły. 

 

5. Zajęcia rewalidacyjne, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, nauczanie 

indywidualne  i realizacja zadań w zakresie zapewnienia pomocy psychologiczno-



pedagogicznej w czasie nauczania zdalnego odbywają się zgodnie z planem za 

pomocą aplikacji Microsoft Teams  lub stacjonarnie. 

6. Nauczyciel jest zobowiązany do dołączenia dyrektora szkoły do swoich zespołów 

Microsoft Teams do wszystkich prowadzonych przez siebie zajęć ( dyrektor może w 

każdym momencie dołączyć do zajęć w roli obserwatora).  

 

 

§ 3 

Oddziały przedszkolne pracują bez zmian. Klasy I-IV pracują bez zmian.  

§ 4 

1. Plan lekcji w klasach nie ulega zmianie, czas trwania jednostki lekcyjnej wynosi 45 

minut.  

2. W sytuacji ograniczenia trwającego dłużej niż 2 tygodnie nauki szkolnej, tok lekcji 

składa się z 30 minutowej wideolekcji oraz 15 minutowej pracy ucznia.  

 

§ 5 

W czasie lekcji on - line uczniowie mają obowiązek pracować przy włączonych kamerach                 

i mikrofonach. Uczniowie nie są anonimowi tj. widoczne jest imię i nazwisko, nie mogą 

logować się używając pseudonimów.  

 

§ 6 

 

Zobowiązuje się nauczycieli do: 

 monitorowania postępów uczniów oraz  weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów 

za pomocą stosowanych metod nauczania na odległość oraz zapisami w Statucie 

Szkoły, 

 informowania  uczniów i rodziców poprzez e dziennik o postępach w nauce a także 

uzyskanych przez ucznia  ocenach, 

 raportowania swoich działań poprzez wpisy realizowanych tematów i zadań na                   

e- dzienniku zgodnie z obowiązującym rozkładem zajęć, 

 zapewnienia każdemu rodzicowi możliwości konsultacji za pomocą dziennika 

elektronicznego, poprzez spotkanie on - line z wykorzystaniem aplikacji Microsoft 

Teams po wcześniejszym ustaleniu terminu lub telefonicznie, 

 prowadzenia konsultacji z przedmiotów egzaminacyjnych z ósmoklasistami w formie 

i miejscu ustalonym z uczniem i jego rodzicami/opiekunami prawnymi.  

 

§ 7 

 

Zobowiązuje się wychowawców poszczególnych klas  do:  

 bieżącego monitorowania nauczania na odległość w swojej klasie, 

 organizowania współpracy pomiędzy nauczycielami danej klasy, 

 bieżącego monitorowania aktywności uczniów, 

 kontrolowania ilości przekazywanych przez poszczególnych nauczycieli zadań 

do wykonania aby niwelować nadmierne obciążenie ucznia, 

 pozostawania w stałym kontakcie z dyrektorem szkoły w zakresie działań 

związanych z nauczaniem na odległość, 

 

§ 8 

1. W dzienniku elektronicznym odnotowywane jest uczestnictwo uczniów na zajęciach po 

wcześniejszym sprawdzeniu listy obecności. O powodzie nieobecności ucznia na 

zajęciach rodzic/opiekun prawny informuje wychowawcę na dotychczasowych 

zasadach. 



2. Ocenianie, klasyfikowanie, promowanie uczniów odbywa się na zasadach zapisanych                   

w Statucie Szkoły.  

§ 9 

Rodzic ucznia nieposiadającego sprzętu do nauki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość ma prawo wystąpić do dyrektora szkoły o jego użyczenie w przypadku czasowego 

ograniczenia nauki stacjonarnej dłuższego niż dwa tygodnie nauki szkolnej. Jeśli okres ten jest 

krótszy, uczeń przychodzi do szkoły.  

§ 10 

1. Pracownicy szkoły podczas wykonywania pracy zdalnej zobowiązani są przestrzegać 

wszystkich zasad związanych z ochroną danych osobowych.  

2. Pracownicy szkoły zobowiązani są do zabezpieczenia urządzeń przed dostępem osób 

trzecich w trakcie pracy jak i po jej zakończeniu.  

 

§ 11 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2022r.  


