
Zarządzenie Nr SP13 50/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 im. Krystyny Bochenek w Gliwicach 

z dnia 23.10.2020 r. 

 

 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe ( Dz. U. Z 2020 

r. poz. 910 i 1378) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 

roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Poz.1378) oraz na podstawie 

zmieniającego Rozporządzenia  MEN z dnia 23 października 2020 r. (Poz.1870) zarządzam, co 

następuje : 

  

§ 1 

 

W dniach 26.10.2020 r. – 08.11.2020 r. zajęcia dydaktyczne w klasach IV-VIII prowadzone 

będą za pomocą pracy zdalnej przy użyciu platformy Microsoft Teams. 

 

Zajęcia dydaktyczne w klasach I-III oraz w oddziałach przedszkolnych prowadzone będą                         

w sposób stacjonarny na terenie szkoły.  

 

W klasach IV-VIII zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze,  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

zajęcia rewalidacyjne, zajęcia pozalekcyjne (kółka) odbywają się w sposób zdalny według 

obowiązującego planu zajęć. 

 

Opieka w świetlicy szkolnej odbywa się zgodnie z obowiązującym planem. 

 

§ 2 

Lekcje on-line w klasach IV-VIII rozpoczynają i trwają się zgodnie z ustalonym 

tygodniowym rozkładem zajęć.  

 

Lekcje on-line są obowiązkowe dla uczniów.  

Nauczyciele zaznaczają obecności i nieobecności w dzienniku, tak jak w przypadku lekcji 

odbywających się stacjonarnie. Podczas sprawdzania obecności na początku lekcji uczeń 

włącza kamerkę i odzywa się. 

 

W ramach zdalnego nauczania, uczeń ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w lekcji                

w jej rzeczywistym czasie, systematycznego utrwalania wiedzy i umiejętności w zakresie 

wskazanym przez nauczyciela danego przedmiotu. 

 

Zabronione jest używanie podczas lekcji on-line komunikatorów/czatu w celach 

nieobejmujących tematów lekcyjnych. 

 

W celu przesyłania materiałów (kart pracy) do uczniów i odsyłania ich do nauczyciela 

wykorzystuje się serwer szkolny, na którym każdy uczeń posiada swoje  indywidualne konto. 

 

Uczeń zobowiązany jest do codziennego logowania i sprawdzania  wiadomości w dzienniku 

elektronicznym. 

  

 

 

 

 



 

§ 3 

Wychowawcy zobowiązani są do przesłania (do 26.10.20 r.) przez dziennik elektroniczny 

uczniom i rodzicom „Zasad pracy zdalnej dla uczniów klas 4 -8 w okresie 26.10 -08.11.2020r.” 

 

Nauczyciel prowadzi lekcje on-line ze szkoły. 

 

Specjaliści (pedagog, logopeda, psycholog), bibliotekarze pracują stacjonarnie według 

dotychczasowo ustalonych rozkładów godzin pracy. 

Nauczyciel zobowiązany jest do regularnego odczytywania wiadomości wysyłanych przez 

uczniów i rodziców i bezzwłocznego odpowiadania. 

 

§ 4 

System oceniania i informowania o postępach w nauce pozostaje niezmienny. Uczeń otrzymuje 

oceny zgodnie z zapisami w Statucie Szkoły. 

 

Dokumentowanie przebiegu nauczania i wychowania odbywa się (jak dotychczas) poprzez 

bieżące i systematyczne rejestrowanie odbytych zajęć w dzienniku elektronicznym. 

§ 5 

W przypadku nieobecności nauczyciela spowodowanej chorobą zostanie wyznaczone za niego 

zastępstwo na obowiązkowe zajęcia lekcyjne. 

 

§ 6 

Rodzice są zobowiązani do bieżącego  kontaktu z nauczycielami  poprzez kontakty 

zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.:  dziennik elektroniczny, telefonicznie lub inne dotychczas 

ustalone i stosowane z nauczycielem.   

 

§ 7 

Dyrektor i wicedyrektorzy szkoły stale koordynują współpracę nauczycieli z uczniami                              

i rodzicami. 

§ 8 

Uczniów i wszystkich pracowników przychodzących do szkoły obowiązuje reżim sanitarny                      

i obowiązek przestrzegania wdrożonych wcześniejszych procedur bezpieczeństwa. 

 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników szkoły do unikania wszelkich skupisk oraz 

przestrzegania maksymalnej higieny i bezpieczeństwa związanego ze zdrowiem. 

  

§ 9 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.10.2020 r.  

  

                                                                      Dyrektor Szkoły   

                                                                         /-/ Mariola Bucher 

 


