
Zarządzenie nr 25/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu 

z dnia 9.11.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia procedur związanych z realizacją kształcenia na odległość w 

klasach I – III, opieki nad uczniami klas I-III w świetlicy oraz konsultacji dla uczniów 

klas VIII w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 3, 6, 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. 

U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 

marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.) oraz szczególnie Rozporządzenia 

Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

1. Wprowadza się „Procedury związane z realizacją kształcenia na odległość w klasach I – III, 

opieki nad uczniami klas I-III w świetlicy oraz konsultacji dla uczniów klas VIII w Szkole 

Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu”, które stanowią Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia. 

2. Zasady określone w „Procedurach” obowiązują wszystkich pracowników szkoły. 

§ 2. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9.11.2020 r. 

 

Dyrektor Szkoły 

Anita Rucioch-Gołek 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

do Zarządzenia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Zbąszyniu 

Nr 25/2020 

 

PROCEDURY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ W 

KLASACH I - III, OPIEKI NAD UCZNIAMI KLAS I-III W ŚWIETLICY  

ORAZ KONSULTACJI DLA UCZNIÓW KLAS VIII W SZKOLE PODSTAWOWEJ 

IM. ARKADEGO FIEDLERA W ZBĄSZYNIU 

§ 1. Cele procedur 

1. Celem procedur jest zapobieganie i przeciwdziałanie zakażeniom COVID-19 na terenie 

Szkoły.  

§ 2. Praca Szkoły z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość w czasie 

zawieszenia zajęć stacjonarnych w klasach I - III 

1. Od 9 listopada 2020 r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne także dla uczniów klas I-III, 

a nauka zdalna w tych klasach odbywa się z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na 

odległość.  

2. Procesy dydaktyczno-wychowawcze realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w 

Zarządzeniu nr 24/2020 Dyrektora Szkoły z dnia 2 listopada 2020 r. 

§ 3. Organizacja świetlicy szkolnej i opieka nad uczniami klas I-III 

1. Szkoła zapewnia opiekę w świetlicy szkolnej dla uczniów klas I-III, których 

rodzice/opiekunowie prawni zatrudnieni są w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą oraz inne zadania publiczne związane ze zwalczaniem COVID-19.  

2. Opieka w świetlicy obejmuje także uczestnictwo ucznia w prowadzonych zdalnie zajęciach 

oddziału klasowego ucznia.  

3. Rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają Dyrektorowi Szkoły potrzebę uczestnictwa swojego 

dziecka w zajęciach świetlicowych i składają stosowne oświadczenie. 

4. Organizacja pracy świetlicy szkolnej uwzględnia aktualne wytyczne sanitarno-

epidemiologiczne obowiązujące w czasie pandemii. 

§ 4 Organizacja konsultacji dla uczniów klas VIII 



1. Na miarę potrzeb rozpoznanych przez nauczycieli lub zgłaszanych przez uczniów i 

rodziców organizuje się konsultacje indywidualne lub grupowe realizowane stacjonarnie dla 

uczniów klas VIII.  

2. Grupa konsultacyjna organizowana w szkole może liczyć maksymalnie 5 uczestników.  

3. Uczestnictwo uczniów klas VIII w konsultacjach stacjonarnych w budynku Szkoły 

wymaga zgody rodziców/opiekunów prawnych.  

4. O terminie (dzień, godzina) konsultacji bezpośrednich nauczyciel informuje uczniów i 

rodziców/opiekunów prawnych przez dziennik elektroniczny.  

5. Rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział lub zgłaszają potrzebę udziału 

dziecka w konsultacjach odbywanych na terenie Szkoły przez dziennik elektroniczny. 

 6. Na podstawie zgłoszonych przez nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych potrzeb, 

dyrektor Szkoły ustala szczegółowy harmonogram spotkań, określając miejsce i czas spotkań.  

7. Konsultacje indywidualne lub grupowe mogą być realizowane z wykorzystaniem technik i 

metod pracy na odległość na platformie MS Teams. 

8. O potrzebie konsultacji on-line nauczyciel informuje rodziców/opiekunów prawnych przez 

dziennik elektroniczny. 

 9. Potrzebę odbycia konsultacji zgłaszają uczniowie lub rodzice w korespondencji 

bezpośredniej do nauczyciela przedmiotu.  

 


