
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. UNICEF W TURKU 

w sprawie: w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

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

z dnia 17 grudnia  2021 r. 

Na podstawie:  

- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 grudnia 2021 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz. U. z 2021. 

Poz.2301),  

 

zarządzam co następuje:  

§ 1 

Od 20 grudnia 2021 r. do 09 stycznia 2022 r.  Szkoła Podstawowa nr 5 im.  UNICEF  w Turku 

prowadzi nauczanie zdalne w klasach I – VIII zgodnie z wytycznymi „Regulaminu edukacji 

zdalnej” znajdującymi się na stronie www.sp5.turek.pl  

§ 2 

 Świetlica, biblioteka funkcjonują na dotychczasowych zasadach. 

§ 3 

Szkolni pedagodzy i psycholog pełnią dyżur dla uczniów i rodziców w godzinach                            

od 10.00 do 14.00 poprzez pocztę służbową: 

Małgorzata Bulska m.bulska@sp5.turek.pl 

Roman Kacprzak r.kacprzak@sp5.turek.pl 

Joanna Marciniak j.marciniak@sp5.turek.pl 

 

§ 4 

Nauczyciele prowadzący  kształcenie na odległość mogą pracować na terenie szkoły                    

lub  w miejscu zamieszkania. 

§ 5 

W trakcie nauki na odległość każdy wychowawca zobowiązany jest do utrzymywania stałego 

kontaktu  z rodzicem i uczniem. Wychowawcy na bieżąco monitorują postępy uczniów  
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w nauce i konsultują je z nauczycielami przedmiotów. Wychowawcy zobowiązani są                   

do przekazywania dyrektorowi informacji o ewentualnych problemach w pracy zdalnej. 

 

§ 6 

We wskazanym okresie w realizacji kształcenia na odległość do prowadzenia lekcji online 

należy wykorzystać platformę Microsoft Teams, aplikacje i usługi w dzienniku elektronicznym 

LIBRUS, pocztę służbową, materiały dostępne na stronach internetowych rekomendowanych 

przez MEN, CKE, OKE. 

§ 7 

Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym 

przydziale godzin zgodnie z obowiązującym tygodniowym planem lekcji z uwzględnieniem 

następujących wytycznych: 

1. Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line zaplanowany 

przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) dostosowuje sposoby  

i  metody pracy oraz podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb psychofizycznych  

i możliwości z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów   

z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej. 

2. Nauczyciel  na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line wyjaśnia uczniom treści 

programowe z wykorzystaniem przygotowanych przed rozpoczęciem zajęć materiałów. 

W przesyłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia następujące treści: 

temat zajęć, notatka do zeszytu dla uczniów, forma przekazu treści dedykowanych 

uczniom ( np. program prezentacyjny, edytor tekstu , quiz etc. ) link do filmiku 

wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, ćwiczeń lub 

dedykowanych stron internetowych. Pracę domową nauczyciel może zadać 

wykorzystując możliwości dziennika elektronicznego  LIBRUS  (poprzez wiadomości 

lub zakładkę Prace domowe) oraz zakładkę Prace/Zadania w aplikacji Microsoft Teams. 

3. Nauczyciel  na prowadzonej jednostce lekcyjnej on-line poprzez platformę Microsoft 

Teams przeznacza część czasu pracy na bieżącą konsultację on-line z uczniami. 

 Jedna godzina lekcyjna podczas pracy zdalnej to nie 45 minut, a czas między 20 a 30 

minut. Pozostały czas uczniowie przeznaczają na wykonywanie zadań zleconych                       

do pracy samodzielnej, a nauczyciel pozostaje do ich dyspozycji. 

4. Nauczyciel ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego ćwiczenia bądź polecenia  

on-line z wykorzystaniem  platformy Microsoft Teams  lub  dziennika elektronicznego 

LIBRUS - uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz 

uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych. 

5. Nauczyciel wspomagający współpracuje z wychowawcą uwzględniając pkt 1 - 4.   

6. Nauczyciel realizujący zajęcia z uczniami, którzy są objęci zindywidualizowaną ścieżką 

kształcenia oraz zajęciami rewalidacyjnymi prowadzi zajęcia  uwzględniając pkt 1 - 4 

7. Zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są poprzez platformę 

Teams lub na terenie szkoły w porozumieniu z rodzicami uczniów i dyrektorem szkoły. 



Nauczyciele realizujący nauczanie na odległość z uczniami posiadającymi orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego zobowiązani są do  dostosowania sposobów oraz 

metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym, wynikających 

z indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych (IPET). 

                                                       

 

                                                                  § 8 

W trakcie kształcenia na odległość nauczyciel zobowiązany jest wziąć pod uwagę także 

możliwości ucznia w zakresie korzystania ze sprzętu elektronicznego, sytuację domową 

 i rodzinną  itd. 

                                                                   § 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2021 r. i podlega ogłoszeniu drogą 

elektroniczną. 

 

Zdzisława Kośla  

 


