
ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UJEŹDZIE 

z dnia 6 listopada 2020 r. 

 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły dla uczniów klas I – VIII  

od dnia 9 listopada 2020 do dnia 29 listopada 2020 

 
Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1a pkt. 1 rozporządzenia MEN z dnia 5 listopada 2020r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1960)  
 
Zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco: 

 

 W klasach I – VIII prowadzone jest nauczanie zdalne,  

 lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z rozkładem lekcji z początku roku szkolnego za 

pośrednictwem platformy Microsoft Teams; 

 zajęcia w grupie do 5 uczniów, praca nauczycieli współorganizujących kształcenie oraz 

zajęcia rewalidacyjne odbywają się w szkole; 

 zajęcia indywidualne i grupowe z pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

logopedyczne, z psychologiem, korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia dydaktyczno – 

wyrównawcze dla kl. I-III, koła zainteresowań odbywają się zgodnie z planem lekcji 

za pośrednictwem platformy Microsoft Teams; 

 rodzice utrzymują stały kontakt z wychowawcami klas przez e – dziennik; 

 

§ 2. 

 

Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych do przeanalizowania programów nauczania 

i ewentualnego ich modyfikacji w sposób umożliwiających realizację w zdalnym nauczaniu. 

Opracowanie pisemne proponowanych zmian należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem 

szkoły, w formie tabelarycznej, jak w załączniku 1 do zarządzenia dyrektora szkoły NR 

15/2020 z dnia 26 października 2020r.. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do 

opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności.  

 

§ 3. 

 

Zobowiązuję nauczycieli do opracowania na każdy tydzień tygodniowego zakresu treści 

kształcenia z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do realizowania  

w poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 



2) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego  

w ciągu dnia,  

3) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

4) konieczności zapewnienie bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć, 

w szczególności zajęć wychowania fizycznego, fizyki i chemii. 

 

Opracowanie należy przekazywać w celu uzgodnienia drogą elektroniczną na adres: 

dyrektor@ pspujazd.pl w terminie do piątku poprzedzającym kolejny tydzień. 

 

§ 4. 

 

Polecam nauczycielom wprowadzenia zmian w przedmiotowych systemach oceniania 

(wymaganiach edukacyjnych) w zakresie: 

1) wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej; 

2) sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci; 

3) sposobu potwierdzania obecności uczniów na zajęciach zdalnego nauczania; 

 

Wprowadzone zapisy mają być zgodne z regulacjami określonymi w statucie szkoły  

w rozdziale IX „Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania”. 

 

§ 5. 

 

Od dnia 9 listopada 2020 r. do dnia 29 listopada 2020 r. szkoła zapewnia funkcjonowanie 

świetlicy szkolnej dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I–III. 

 

§ 6. 

 

Dla uczniów klas ósmych szkoła organizuje konsultacje indywidualne lub grupowe (do 5 

uczniów) z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń 

przystępuje do egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram konsultacji stanowi załącznik 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 7. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 6 listopada 2020 r. i podlega 

ogłoszeniu drogą elektroniczną.   

 

Dyrektor 

Grażyna Łupak 

 

 

 

 

 

 



 
Załącznik 1 

do Zarządzenia Dyrektora Nr 16 /2020 

 z dnia 6 listopada 2020 r.  

 

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KLAS ÓSMYCH  

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W UJEŹDZIE  

NA CZAS NAUKI ZDALNEJ OD DNIA 09.11.2020R. 

 

Lp. Przedmiot Nauczyciel 
Dzień 

tygodnia 
Godzina 

1. język polski Sybilla Mehlich środa 1435 - 1520 

2. matematyka Jolanta Rogowska czwartek 1340 - 1425 

3. matematyka Magdalena Wojtyła-Kasprzak piątek 1340 - 1425 

4. język angielski Beata Konior poniedziałek 1520 - 1600 

5. język niemiecki Krystyna Kwaśniok czwartek 1435 - 1520 

6. język niemiecki Julia Kośmider środa  1435 - 1520 

 

 

Konsultacje mogą odbywać się w grupach do 5 uczniów. Każdy chętny zgłasza się do 

nauczyciela i ustala indywidualnie, w którym terminie może przyjść do szkoły. Nauczyciel 

prowadzi rejestr uczniów korzystających z konsultacji. 

Uczniowie idący do szkoły na konsultacje mogą poruszać się samodzielnie w godzinach do 

800 – 1600.  

 


