
 

ZARZĄDZENIE nr  12/2020/2021 

Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej w  Gorajcu  

z dnia 24 października 2020 r.  

w sprawie organizacji zdalnego nauczania dla klas 4 -8 PSP w Gorajcu 

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).  

W związku z przejściem od dnia 26 października 2020 roku na naukę w trybie zdalnym 

w klasach 4-8 SP, zarządzam: 

1. Informuję uczniów, rodziców i nauczycieli, że od 26.10.2020 r. do 8.11.2020 r. nauka 

w szkole dla klas 4 – 8 będzie prowadzona na odległość. 

2. Klasy 4-8 realizują naukę wg obowiązującego planu lekcji z wykorzystaniem 

platformy edukacyjnej G-Suite – Classroom i Meet oraz dziennika elektronicznego 

Librus Synergia. 

3. Lekcje trwać będą 30 – 45 minut i rozpoczynać się będą według szkolnego rozkładu: 

1. 8:00 

2. 8:55 

3. 9:50 

4. 10:50 

5. 11:45 

6. 12:40 

7. 13:35 

8. 14:30 

4. Lekcje on-line są obowiązkowe dla uczniów, nauczyciele każdorazowo sprawdzać 

będą i odnotowywać obecność w dzienniku, tak jak w przypadku lekcji odbywających 

się stacjonarnie. Wszystkie nieobecności liczone będą do rocznej frekwencji. 

5. Zajęcia zdalne obligują wszystkich uczniów do właściwego  zachowywania się   

i przestrzegania zasad obowiązujących na lekcjach w szkole. 

6. W przypadku przeszkód technicznych prosimy na bieżąco kontaktować się  

z nauczycielem przedmiotu/wychowawcą. 

7. Nauczyciele dostępni są dla uczniów w godzinach pracy szkoły od 8:00 do 16:00, 

wszelkie wątpliwości i pytania dotyczące zajęć, prac domowych i innych szkolnych 

spraw należy konsultować w tych godzinach lub innych ustalonych przez n-la 

/wychowawcę. 



8. Nauka dla dzieci w oddziale przedszkolnym i uczniów klas 1-3 pozostaje bez zmian, 

odbywa się stacjonarnie na miejscu w szkole. 

9. Godziny pracy pedagoga szkolnego realizowane są w formie konsultacji i porad 

uczniom i rodzicom wg dotychczasowego harmonogramu w szkole oraz online.  

10. Godziny pracy nauczyciela bibliotekarza realizowane są w bibliotece  

wg dotychczasowego harmonogramu w szkole oraz online. 

11. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną w niezmienionym zakresie 

zajęć i godzin – w klasach 1-3 w formie stacjonarnej, w klasach 4-8 w formie zajęć 

zdalnych. 

12. Przy ustalaniu zakresu treści nauczania z poszczególnych przedmiotów w klasach 4 – 

8 należy uwzględnić: 

a) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

b) możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

c) łączenie przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia 

(co najmniej połowa dziennych treści nauczania powinna być przyswajana bez 

komputera), 

d) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

13. Obiady dla uczniów klas 1-3 wydawane są przez stołówkę szkolną wg przyjętego 

harmonogramu przerw. 

14. Posiłki w ramach programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” 

zapewnione są wyłącznie dla klas 1-3. 

15. Przywozy i odwozy dzieci realizowane są wg przyjętego harmonogramu. O zmianach 

będziemy informować w  komunikatach na  stronie internetowej/dzienniku 

elektronicznym. 

16. Szkoła udostępnia niezbędne komputery dla uczniów przeznaczone do realizacji nauki 

zdalnej. W sprawie potrzeby wypożyczenia należy zgłosić fakt do wychowawcy klasy. 

17. Zmiany i informacje o działaniach szkoły publikuje się na bieżąco na stronie 

internetowej szkoły. 

18. Proszę wszystkich o codzienne sprawdzanie poczty w e-dzienniku i śledzenie strony 

szkoły. 

Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i przyjęcia go do 

realizacji poprzez wysłanie na  e–dziennik wiadomości o treści:  

„Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie do realizacji zarządzenia nr  12/2020/2021 

Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej w  Gorajcu z dnia 24 października  2020 r.” 

 

Alina Smarkala - dyrektor szkoły  



 


