
 

Zarządzenie nr 22/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu 

z dnia 26.10.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w „Zasadach organizacji zadań Szkoły Podstawowej 

im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19”. 

Na podstawie Rozporządzenia MEN 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.2020, poz. 
493) 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Zawiesza się na czas oznaczony w okresie od 26.10.2020 do 8.11.2020 r. 
prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły 
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu we wszystkich klasach 4 – 8. 

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Szkoły w są 
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa 
w przepisach rozporządzenia 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. poz. 493 ze zm.). 

3. Zajęcia, o których mowa w ust. 2, prowadzone są zgodnie z regulaminem określającym 
„Zasady organizacji zadań Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (…)”, w którym wprowadza się 
następujące zmiany: 

§ 1 pkt. 2 - skreślono 

§ 1 pkt. 20 (dodany) Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i 
rewalidacyjne odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem. Nauczyciel prowadzący 
może przesunąć zajęcia kreatywne w klasach 4 - 8 za zgodą zainteresowanych uczniów i ich 
rodziców oraz dyrektora na późniejszą godzinę lekcyjną. 

§ 3 pkt. 17 (zmiana) Nauczyciel prowadzi zajęcia za pomocą metod i technik kształcenia na 
odległość ze szkoły w sali przypisanej mu zgodnie z planem lekcji lub w miejscu wskazanym 
przez dyrektora. 

§ 8 pkt. 1 e (dodany) Nauczyciel danego przedmiotu określa, przy których formach 
aktywności uczniów potrzebna jest włączona kamera, aby móc je ocenić. 

§14. pkt. 5 (dodany) Spotkania wychowawców z rodzicami organizowane są w MS Teams. 
Rodzice korzystają z kont swoich dzieci tylko pod warunkiem, że w czasie spotkania online 



mają włączone kamerki i używają słuchawek. Wychowawca musi mieć pewność, że 
rozmawia z danym rodzicem i że spotkanie nie jest dostępne dla osób trzecich. 

 

4. Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.  

5. Zasady określone w Regulaminie obowiązują wszystkich pracowników szkoły. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27.10.2020 r. 

 

 

 

Anita Rucioch-Gołek 
(podpis Dyrektora) 

 


