
Zarządzenie Nr  17/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Jastrzębiu-Zdroju z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w sprawie: 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie 

w Jastrzębiu-Zdroju od  26 kwietnia 2021 r.  do 3 maja 2021 r. 

na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2021r. w sprawie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 
752), 

2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii  (Dz. U. 2021, poz. 367.), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. 2020, poz. 1604 z poźn. zm.), 

  

                                         

                                            zarządzam, co następuje: 

§ 1 

  

Od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 3 maja 2021 r. ogranicza się funkcjonowanie Szkoły 
Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jastrzębiu-Zdroju. Nauka dla uczniów 
klas 1-8 będzie odbywała się w formie zdalnej, poprzez platformę Vulcan i  Office 365- MS 
Teams, zgodnie z obowiązującym planem lekcji i na dotychczasowych zasadach. 

  

§ 2 

1. Szkoła organizuje opiekę dla uczniów klas 1-3 na wniosek rodziców, którzy: 

a) wychowują dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, są 
zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, realizują zadania dotyczące 
koordynacji ratownictwa medycznego, 



b) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, 

c) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, 

d) wykonują działania ratownicze, 

są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt. 5 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

e) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

f) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w 
art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, 

g) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach 
opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, 

są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 -  żłobki, 

h) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek, 

  

2. Wniosek rodzic składa poprzez dziennik elektroniczny, na adres dyrektora szkoły, lub 
osobiście w sekretariacie szkoły. 

3. Szkoła  umożliwia dzieciom objętym opieką realizację zajęć  z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia  na odległość. 

4. Opiekę nad uczniami sprawują wychowawcy świetlicy lub inni wyznaczeni przez dyrektora 
szkoły nauczyciele w godzinach od 07.30 do 15.30. 

  

§ 3 

  

1. Dla uczniów, którzy ze wzglądu na niepełnosprawność nie mogą realizować zajęć z 
wykorzystaniem metod i technik na odległość, szkoła organizuje zajęcia lub 
umożliwia im realizację nauki zdalnej na terenie szkoły. Wniosek o zorganizowanie 
takiej nauki rodzic składa poprzez dziennik elektroniczny, na adres dyrektora szkoły. 

2. Zajęcia lekcyjne realizowane są pod opieką wychowawców świetlicy lub innych 
wyznaczonych przez dyrektora nauczycieli zgodnie z dotychczasowym planem lekcji. 

3. Zajęcia rewalidacyjne – po indywidualnym uzgodnieniu nauczyciela z rodzicem - 
prowadzone są w sposób zdalny lub bezpośrednio w szkole. 



4. Zajęcia sportowe w oddziałach sportowych odbywają się w miejscu ich prowadzenia 
lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, wyłącznie w zakresie 
w jakim z programu szkolenia wynika możliwość ich realizacji z wykorzystanie tych 
metod i technik. 

  

§ 4 

  

1. Uczeń, który z uwagi na brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod 
i technik nauki na odległość nie może realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, 
może je realizować na terenie szkoły. 

2. Zgodę na realizację nauki zdalnej przez ucznia na terenie placówki wydaje dyrektor 
szkoły na pisemny, uzasadniony wniosek rodzica o realizację nauki zdalnej na terenie 
szkoły. 

3. Dyrektor szkoły może umożliwić uczniowi udział w nauce zdalnej na terenie szkoły, 
jeżeli posiada możliwości kadrowe i sprzętowe do realizacji tej formy nauki. 

4. W przypadku braku możliwości , uzgadnia z rodzicem inny sposób realizacji nauki. 

  

§ 5 

  

1. Konsultacje uczniów i rodziców z nauczycielami odbywają się poprzez dziennik 
elektroniczny Vulcan i platformę Office 365- MS Teams w terminie uzgodnionym z 
nauczycielem. 

2. W okresie zawieszenia zajęć stacjonarnych, uczniowie klas 8 mają możliwość 
korzystania z konsultacji indywidualnych lub w małych grupach z nauczycielami 
uczącymi przedmiotów, z których przystąpią do egzaminu ósmoklasisty. 

3. Udział w zajęciach konsultacyjnych jest dobrowolny. 
4. Deklarację udziału w zajęciach konsultacyjnych należy obowiązkowo zgłosić 

nauczycielowi co najmniej 1 dzień przed ich terminem za pośrednictwem dziennika 
elektronicznego. 

5. Zajęcia konsultacyjne nie mają charakteru dodatkowej lekcji. 
6. W czasie konsultacji należy bezwzględnie przestrzegać procedur funkcjonowania 

szkoły  
w okresie stanu epidemii, a w szczególności zasłaniać usta i nos (maseczka, 
przyłbica), zdezynfekować ręce, zachować dystans co najmniej 1,5 metra. 

7. W czasie konsultacji należy mieć przy sobie własne przybory do pracy. 
8. W ramach konsultacji szkoła może organizować w placówce testy sprawdzające 

poziom przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty. 

  

§ 6 



1. Szkoła może udostępnić pomieszczenia w  placówce w celu przeprowadzenia 
poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 
r. o systemie oświaty. 

2. Szkoła może udostępnić pomieszczenia w placówce w celu przeprowadzenia badań 
edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych 
zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

  

§ 7 

Nauczanie indywidualne prowadzone jest w sposób zdalny. 

§ 8 

  

Zajęcia rewalidacyjne – po indywidualnym uzgodnieniu nauczyciela z rodzicem - 
prowadzone są w sposób zdalny lub bezpośrednio w szkole. 

  

§ 9 

  

Zajęcia pozalekcyjne w klasach 1-8 prowadzone są zgodnie z planem, w sposób zdalny lub 
stacjonarny. 

  

§ 10 

  

1. Nauczyciele klas 1-8 zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych 
warunkach, wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość. 

2. Dokumentacja zajęć w celu rozliczania godzin pracy prowadzona jest w dzienniku 
elektronicznym Vulcan. Potwierdzeniem zrealizowanych lekcji jest wpisany do 
dziennika temat zajęć i odnotowanie frekwencji uczniów. 

3. Zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach 1-8 do realizacji podstawy programowej 
danego przedmiotu z uwzględnieniem warunków i możliwości psychofizycznych 
uczniów. 

4. Podczas zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość należy uwzględnić dostosowania wynikające z udzielanej uczniom pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej. 

5. Prowadzenie zajęć zdalnych odbywa się z przestrzeganiem zasad ochrony danych 
osobowych zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązującej 
w szkole. 



§ 11 

  

1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły wykonują swoje obowiązki w miejscu pracy. 
2. W uzasadnionych wypadkach, dotyczących stanu zagrożenia epidemiologicznego, 

pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w domu. 
3. Pracownik musi oświadczyć, że posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz 

lokalowe do wykonywania takiej pracy. 
4. Pracownik skierowany do pracy zdalnej ma obowiązek prowadzenia ewidencji 

wykonanych czynności oraz rejestrowania daty i czasu jej wykonywania. 
5. Pracownik dokumentuje swoją pracę w dzienniku elektronicznym Vulcan lub w inny 

sposób ustalony przez dyrektora szkoły. 
6. Pracodawca może w każdej chwili cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej w 

domu. 
7. Pracownik w czasie wykonywania pracy zdalnej może korzystać ze sprzętu 

pracodawcy. 
8. Nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zobowiązuję do zapoznania się 

z obowiązującą organizacją pracy. 

  

§ 12 

  

1. Na terenie szkoły nadal obowiązują Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej 
nr 10 w Jastrzębiu-Zdroju w czasie epidemii z dnia 28.08.2020 określające zasady 
organizacji pracy szkoły w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i 
działania prewencyjne mające na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa. 

  

    § 13 

            Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26.04.2021 r. 

Dyrektor Szkoły 

Artur Tomanek 

 


