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ZARZĄDZENIE NR 48/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego   w Katowicach                                             

z dnia 27 listopada  2020 r.  

w sprawie: organizacji oraz realizacji zadań Szkoły Podstawowej nr 1 w Katowicach związanych 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych 
zadań w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVD – 19  realizowanych 
w okresie od 30.11.2020 r.   – 03.01.2021r. 
 

Na podstawie 

Rozporządzenia MEN 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. z 2020 r. poz. 493 

z późn.zm. § 1 pkt.13),  

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 1394) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. 2020, poz. 1830), 

Rozporządzenia Ministra Edukacji I Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

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

Rozporządzenia MEN z dnia 5 listopada 2020r.  w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, 

Rozporządzenie MEN z dnia 24 listopada 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
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Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego  

w Katowicach  zarządza, co następuje: 

 

&1 

1. Wraz z wejściem w życie Rozporządzenia MEN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

30 listopada 2020r.do dnia 03.01. 2021r. wszystkie oddziały Szkoły Podstawowej nr 1 im. 

Marszałka Józefa Piłsudskiego  nadal  będą uczyć  się w trybie zdalnym. 

&2 

1. Koordynacja pracy nauczycieli (ww. okresie) odbywa się przez wicedyrektora szkoły  we 

współpracy z koordynatorem bezpieczeństwa epidemicznego. Koordynator w czasie 

nieobecności wicedyrektora pełni również funkcję społecznego wicedyrektora.  

2. Zajęcia odbywać się będą on – line  zgodnie z  planem lekcji opracowanym na czas zdalnej 

nauki, przy czym uwzględniając zasady bezpiecznej nauki zdalnej. Czas pojedynczej lekcji 

wynosi około 30 minut. Pozostały czas lekcji przeznacza się na indywidualne konsultacje dla 

uczniów danej klasy  i rodziców tego potrzebujących. 

3.  Technologiami informacyjno – konsultacyjnymi wykorzystywanymi w pracy zdalnej będą: 

   komunikator z możliwością prowadzenia zajęć on – line- Microsoft Teams, 

  komunikator do wymiany informacji – dziennik elektroniczny Vulvan UONET +. 

4. Uczniowie oceniani są zgodnie z zasadami określonymi w Statucie Szkoły. 

5. Nauczyciel informuje rodzica ucznia o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego 

ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela poprzez e – dziennik. 

6. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu 

przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość 

poprzez e – dziennik. 

&3 

1. Za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiada pedagog szkolny 

w porozumieniu z nauczycielami specjalistami. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się zgodnie 

z dotychczasowym planem. 

2. Odbywają się także zajęcia dla obcokrajowców i koła zainteresowań. 
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&4 

1.  Szkoła zapewnia opiekę świetlicową uczniom klas 1-3, których rodzice są bezpośrednio 

zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19 i zgłoszą taką potrzebę dyrektorowi szkoły  

poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie do sekretariatu szkoły tel. 0 32 2510 688. 

 

&5 

 

1. Nauczyciele realizują nauczanie zdalne w budynku  Szkoły Podstawowej nr 1 wg 

indywidulanego planu lekcji/konsultacji wykorzystując szkolną infrastrukturę, 

oprogramowanie, sprzęt komputerowy. W celu zachowania reżimu sanitarnego nauczyciele 

zajęcia zdalne prowadzą w salach ustalonych w odrębnym grafiku przygotowanym przez 

koordynatora do spraw bezpieczeństwa epidemicznego. 

2. Nauczyciele realizujący nauczanie zdalne będą mogli zostać oddelegowani do pracy w domu 

na ich  pisemny wniosek  po spełnieniu warunków prawnych  dotyczących pracy na prywatnym 

sprzęcie komputerowym, po podpisaniu stosownego oświadczenia, z wyłączeniem 

przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zadań na terenie placówki. Rozwiązanie to 

przyczyni się do zmniejszenia rozprzestrzeniania się wirusa wśród pracowników na terenie 

placówki.  

3. Nauczyciele pracujący zdalnie w domu zobowiązani są do systematycznego uzupełniania 

dokumentacji szkolnej, papierowych dzienników lekcyjnych oraz dzienników zajęć  

dodatkowych co najmniej raz w tygodniu. 

&6 

Utrzymane w mocy zostają wszelkie zalecenia dotyczące pracy nauczycieli i  uczniów oraz 

dokumentowania jej zgodnie z zapisami   Zarządzenia nr 44/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 1 w Katowicach .   

                                                                                               

                                                                                                      Iwona Brzezińska 

                                                                                                      Dyrektor szkoły 

 


