
Zarządzenie Nr 33/2020 

Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żytnie 

z dnia 9 listopada 2020 

w sprawie czasowego prowadzenia zajęć w trybie zdalnym i organizacji pracy 

w Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. H. Sienkiewicza w Żytnie 

ze względu na sytuację epidemiczną 

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

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

oraz na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 910 i 1378) 

 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Wprowadzam na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej w trybie zdalnym w Publicznej Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w 

Żytnie w klasach I-VIII okresie od 09.11.2020r. do dnia 29.11.2020r. ze względu na aktualną 

sytuację epidemiczną. 

2. W okresie zdalnego nauczania, o którym mowa w ust. 1, zadania Publicznej Szkoły 

Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Żytnie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), w tym obowiązującym 

komunikatorem w Szkole jest aplikacja Teams i e-dziennik. 

3. Zajęcia odbywają się wg tygodniowego planu zajęć. Godzina dydaktyczna trwa 40 minut, 

przerwa 10 minut (obowiązuje załącznik nr 1 do zarządzenia nr 29/2020 

4. Zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III będą organizowane na podstawie zgłoszeń 

opiekunów uczniów dokonanych przez e-dziennik wg ustalonego do potrzeb harmonogramu. 

5. Dla uczniów klasy VIII zapewnione są w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje 

do egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram konsultacji zostanie przedstawiony po uzgodnieniu 

z uczniami i nauczycielami. 

 

§ 2. 

Zobowiązuje nauczycieli uczących w klasach I-VIII do: 

1. Ustalenia tygodniowego zakresu treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych 

oddziałach oraz na zajęciach specjalistycznych 

2. Ustalenia sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i 

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

w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 

3. Wskazania źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w 

postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać; 

4. Zapewnienia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 



prowadzącym zajęcia oraz przekazania im informacji o formie i terminach tych konsultacji; 

5. Podania ewentualnej potrzeby modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 

6. Dbania o organizację zajęć w kształceniu specjalnym 

Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania 

sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. 

W przypadku niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, 

niepełnosprawności sprzężonych nauczyciele zobowiązani są do informowania rodziców o 

dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia dziecka- 

uczestnika zajęć rewalidacyjnych. 

7. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się 4 dni w tygodniu po 30 minut wg ustalonego 

harmonogramu. 

8. W organizacji pracy zdalnej uczniów uwzględnić zasady bezpiecznego i higienicznego 

korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. 

9. Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny uwzględniać 

możliwości psychofizyczne ucznia oraz zalecenia medyczne odnoszące się do czasu 

korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną. 

W szczególności uwzględnić należy: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w 

ciągu dnia, 

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

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

10. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane 

w szczególności: (rozporządzenie MEN) 

z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl, 

 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych 

temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych 

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

d)Aplikacji Teams i e-dziennika 

e)innych niż wymienione w lit. a–d materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

11. Zobowiązuje wychowawców do zdalnego spotkania z rodzicami/opiekunami uczniów z 

wykorzystaniem aplikacji Teams do dnia 27 listopada 2020r. 

 

 

§ 3 

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

sposobu kształcenia, nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia 

w życie rozporządzenia 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 

http://www.epodreczniki.pl/


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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 

 

§ 4 

 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły i przez e-dziennik. 

 

 

Dyrektor PSP im. H. Sienkiewicza w Żytnie 

Ewa Huć 


