
Zarządzenie nr 19/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Jastrzębiu-Zdroju 

z dnia 04 maja 2021 r. w sprawie zmian w organizacji nauki w okresie od 03.05.2021 r. do 
16.05.2021 r. 

  

Działając na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz. 824.), 

2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 
stanu epidemii (Dz. U. 2020, poz. 1758 z  pózn. zm.), 

3. Rozporządzenia 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.), 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. 
zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, zarządzam co następuje: 

§ 1 

Wprowadzenie nauki stacjonarnej dla uczniów klas I-III  w ścisłym reżimie sanitarnym. 
Zasady uczestnictwa w zajęciach określają procedury bezpieczeństwa obowiązujące na 
terenie szkoły. 

  

§ 2 

  

W klasach IV – VIII zajęcia prowadzone są w formie zdalnej z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość za pomocą narzędzi „Office 365”. 

  

§ 3 

  



W przypadku, w którym uczeń klas IV-VIII nie może realizować obowiązku szkolnego w 
domu ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub z innych ważnych powodów, zajęcia w 
formie zdalnej organizuje się w szkole. 

  

§ 4 

  

Nauczanie indywidualne prowadzone są w bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniem 
w  sposób bezpośredni lub zdalny po indywidualnych uzgodnieniach z rodzicem ucznia. 

  

§ 5 

Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w sposób stacjonarny w budynku szkoły lub zdalny, po 
indywidualnym uzgodnieniu nauczyciela z rodzicem. Dokumentacja i rozliczenie godzin 
dokumentowane jest na dotychczasowych zasadach. 

  

§ 6 

  

Zajęcia świetlicowe dla uczniów klas I-III prowadzone są zgodnie z harmonogramem pracy 
świetlicy.  Zasady uczestnictwa określają procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie 
szkoły. 

  

§ 7 

Konsultacje dla uczniów klas ósmych. 

1. Udział w zajęciach konsultacyjnych jest dobrowolny 
2. Deklarację udziału w zajęciach konsultacyjnych należy obowiązkowo zgłosić 

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

3. Zajęcia konsultacyjne nie mają charakteru dodatkowej lekcji. 
4. 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. 

5. W czasie konsultacji należy mieć przy sobie własne przybory do pracy. 
6. Przed i po zajęciach oraz w drodze do szkoły i do domu  należy przestrzegać ogólnych 

obostrzeń sanitarnych. 
7. Konsultacje nie mogą odbywać się w czasie nauki klas I-III 



§ 8 

  

Treningi w klasach sportowych odbywają się stacjonarnie w miejscu ich planowanego 
prowadzenia. Zasady uczestnictwa określają procedury bezpieczeństwa obowiązujące na 
terenie szkoły oraz  na obiektach, których się odbywają. 

  

§ 9 

  

Biblioteka szkolna pracuje wg tygodniowego planu zajęć w trybie stacjonarnym 

  

§ 10 

  

Zasady korzystania ze stołówki szkolnej określają procedury bezpieczeństwa obowiązujące na 
terenie szkoły. 

§ 11 

  

Wprowadza się zmiany w procedurach bezpieczeństwa w zakresie korzystania z gabinetu 
pielęgniarki szkolnej. 

  

§ 12 

  

Administracja i obsługa szkoły pracuje stacjonarnie lub zdalnie na podstawie odrębnych 
przepisów, zgodnie z przydzielonymi przez dyrektora szkoły obowiązkami. 

  

§ 13 

  

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. Nauczyciel 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. 

§ 14 

  

Nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zobowiązuję do zapoznania się z 
obowiązującą organizacją pracy. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  

Z upoważnienia 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 10 

Wicedyrektor 

Irena Polińska 

  

 


