
ZARZĄDZENIE NR 238/ZSP14/2020 
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu z dn. 26.10.2020 r.  

DOTYCZĄCE - zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 
 

PODSTAWA PRAWNA – art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
Z 2019 r., poz. 1148 ), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 

12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

poz. 1389, 1830, 1859 i 1870) ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 
października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów  

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1758, 1797, 1829 i 1871) 
 

Zarządzam co następuje: 
§ 1 

Nauczyciele w uczący w klasach IV- VIII od dn. 26.10.2020r. prowadzą zajęcia 
nauczania zdalnego z wykorzystaniem platformy GSutie Google, dziennika 

elektronicznego, poczty e-mail do dnia określonego przez właściwego ministra do 
spraw edukacji. Realizacja nauczania zdalnego odbywa się z wykorzystaniem 

infrastruktury szkoły lub może być realizowana w ramach pracy zdalnej świadczonej  
z miejsca zamieszkania nauczyciela. 

§ 2 
Zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach IV – VIII do przygotowania dla 

uczniów, materiałów dydaktycznych, do samodzielnej pracy w ramach zdalnego 
nauczania, w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły, w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. Zobowiązuję też do 
codziennego uzupełniania zapisów w dzienniku elektronicznym w zakresie frekwencji 

oraz tematów zrealizowanych zajęć. 
§ 3 

Do przygotowania zadań dla uczniów należy wykorzystać używane w nauczaniu 
poszczególnych przedmiotów podręczniki, ćwiczenia i zbiory zadań ( wraz z ich 

wersjami elektronicznymi ), materiały interaktywne przekazywane przez 
wydawnictwa, których podręczniki wykorzystają nauczyciele, platformę 

epodręczniki.pl, wrocławską platformę edukacyjną i inne zasoby internetowe 
przydatne do zdalnego nauczania. 

§ 4 
Realizacja lekcji online oraz przygotowane zadania do zdalnego nauczania należy 

realizować za pomocą platformy GSutie Google, dziennika elektronicznego,  poczty 
elektronicznej usługi onDrive wg zasad nauczania zdalnego przygotowanych przez 

Radę Pedagogiczną (załącznik nr 1).  
§ 5 

W określonym przez nauczycieli terminie, uczniowie odsyłają wykonane zadania  
i ćwiczenia, prace plastyczne, prezentacje, zdjęcia, itp., za pomocą dziennika 

elektronicznego, poczty elektronicznej, platformy GSutie czy usługi onDrive lub 
dysku Google. W szczególnych przypadkach, gdy nauczyciel wyrazi na to zgodę  
i udostępni dobrowolnie rodzicom/opiekunom prawnym, swój prywatny numer 

telefonu komórkowego, można wykorzystać także ten kanał, do przesyłania zdjęć, 
dokumentujących wykonanie zadań,  w ramach zdalnego nauczania, lub do konsultacji 

z nauczycielem. 
§ 6 

Odesłane nauczycielowi, wykonane przez ucznia samodzielnie, zadania w ramach 
zdalnego nauczania, są oceniane i będą miały wpływ na końcową ocenę półroczną, 



roczną z danego przedmiotu. Nauczyciel archiwizuje prace wykonane przez uczniów 
na dysku Google lub innym nośniku danych. 

§ 7 
Rodzice i uczniowie mają prawo do konsultacji z nauczycielem na temat zadanych 
zadań. Konsultacje te odbywają się za pomocą dziennika elektronicznego, poczty 

elektronicznej i platformy GSutie Google. 
§ 8 

Każdy nauczyciel jest zobowiązany do dnia 02.11.2020r. zaktualizować 
przedmiotowy system oceniania (dostosować do nauczania zdalnego) i przesłać go do 

sekretariatu szkoły. 
§ 9  

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 www.sp24.wroclaw.pl i w dzienniku 

elektronicznym. 
§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 października 2020 r. 
 
 

    dyr. Robert Siwy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 1 Zarządzenia 
nr238/ZSP14/2020 Dyrektora ZSP14 we 

Wrocławiu z dnia 26.10.2020r. 
 
 
 

Zasady funkcjonowania szkoły 
  

1.  W systemie nauczania zdalnego Wariant C (wytyczne dla szkół): 
  

Wszystkie zajęcia realizowane będą wg. planu lekcji poszczególnych oddziałów; mogą mieć one 
charakter lekcji online (GSuite Google, każdy nauczyciel w Classroom zakłada zajęcia dla klas ,  
w których uczy), konsultacji indywidualnych lub grupowych z nauczycielem (GSuite, poczta @, 
dziennik elektroniczny) wg schematu: 
Przedmiot: 
1 h/tydz. – lekcja online, 
2 h/tydz. – 1 lekcja online + 1 godz. konsultacji, 
3 h/tydz. – 2 lekcje online + 1 godz. konsultacji, 
4 h/tydz. – 3 lekcje online + 1 godz. konsultacji, 
5 h/tydz. – 4 lekcje online + 1 godz. konsultacji. 
W klasach 8 z przedmiotów egzaminacyjnych wszystkie lekcje odbywają się online. 
Nauczyciele będą dostępni dla uczniów wg. planu lekcji oddziału od poniedziałku do piątku (jeśli uczeń 
na trzeciej lekcji ma np. matematykę, to w tym czasie będzie kontaktował się z nauczycielem 
matematyki w sposób określony przez nauczyciela). 
W celu zapewnienia higieny pracy, nie jest możliwe realizowanie 45 min. jednostek. Dlatego też by 
ograniczyć czas, jaki dzieci spędzają przed monitorami przyjęliśmy, że czas na jedną jednostkę nie może 
przekroczyć 45 min. Na ten czas składa się dowolna forma zajęć w wymiarze nie przekraczającym 20-
40 min. Przy czym w klasach I - III lekcje online trwają do 30 min. W klasach IV trwają 30 min. W 
klasach V – VI trwają 30 - 35 min. W klasach VII – VIII trwają 30 - 40 min.  Pozostały czas to przerwa 
dla ucznia. 
Rozkład „lekcji”: 

1.  8.00 – 8.45 
2.  8.45 – 9.30 
3.  9.30 – 10.15 
4.  10.15 – 11.00 
5.  11.00 – 11.45 
6.  11.45 – 12.30 
7.  12.30 – 13.15 
8.  13.15 – 14.00 
9.  14.00 – 14.45 
10.         14.45 – 15.30 

Nauczyciele będą też dostępni online do godz. 16.00 po swoich lekcjach w wyznaczone dwa dni  
w tygodniu. 
Od 26.10. 2020r. jest brana pod uwagę frekwencja uczniów i zaznaczona jest w dzienniku 
elektronicznym na każdej lekcji. 
Podczas zajęć online obowiązuje włączenie kamery przez ucznia. Niedopełnienie tego obowiązku jest 
tożsame z naruszeniem procedur bezpieczeństwa w okresie pandemii. 
Obowiązuje forma przekazywania zadań do wykonania przez uczniów poprzez GSuitie moduł 
„Zadania” lub dziennik elektroniczny „zadania domowe”. Wykonywanie zadań jest obowiązkowe. 
Nauczyciel przekazuje uczniom zadania w dniu, w którym planowo występuje dany przedmiot. 
 
 

 
 
 
 



2. W systemie nauczania hybrydowego Wariant B (wytyczne dla szkół): 
  

1. Klasy I – III system stacjonarny, klasy IV – VIII system zdalny (wg pkt. 1) 
Klasy I-III:  
W sytuacji konieczności zmniejszenia liczby uczniów w sali, klasy zostają podzielone na dwie 

grupy, gdzie mają zajęcia prowadzone przy wsparciu nauczycieli świetlicy. Grupy zostaną 
podzielone według listy uczniów w dzienniku. Dla klas zostaje opracowany nowy plan 
lekcji z możliwością zajęć skróconych do 30 min. Wszystkie klasy przychodzą na pierwszą 
zmianę. Podczas, gdy jedna grupa ma lekcje z wychowawcą, druga grupa ma lekcje j. 
angielskiego, wf-u, religii lub zajęcia opiekuńcze z nauczycielem przedmiotu lub 
nauczycielem świetlicy. Następnie następuje zamiana nauczycieli w grupach i 
wychowawca przechodzi do grupy drugiej, a nauczyciele przedmiotowi i/lub nauczyciel 
świetlicy przechodzą do grupy pierwszej. Przerwy uczniowie spędzają w sali z 
nauczycielem rozpoczynającym lekcje w danej grupie. Po zakończonych zajęciach 
uczniowie pozostają w tych samych salach pod opieką nauczyciela świetlicy lub zostaną 
odebrani przez rodziców.  

2. Jedna lub dwie klasy na kwarantannie – W klasach IV – VIII lekcje odbywają się online wg 
planu lekcji, nauczyciel łączy się zdalnie z uczniami z domu (jeżeli jest na kwarantannie) 
lub ze szkoły. W przypadku, gdy dotyczy to klas I – III wdrażane jest nauczanie zdalne 
(pkt. 1) klasy młodsze na kwarantannie nauczanie zdalne. W przypadku objęcia 
kwarantanną kilku uczniów z danej klasy, a w przypadku pozostałych służby sanitarne 
zdecydowałyby o nauczaniu stacjonarnym, uczniowie objęci kwarantanną realizują 
nauczanie zdalne łącząc się online z klasą wg planu lekcji. 

3. W przypadku konieczności objęcia kwarantanną trzech klas i więcej, ze względu na 
ograniczenia infrastruktury, należy wdrożyć nauczanie zdalne dla wszystkich wg pkt. 1 lub 
pkt. 2 ust.1. 

4. Decyzja służb sanitarnych o wdrożeniu systemu rozproszenia dzieci, w którym klasy 
realizują obowiązek szkolny w podziale na grupy na przemian nauczanie stacjonarne  
i nauczanie zdalne: W czasie edukacji mieszanej uczniowie, realizujący nauczanie zdalne, 
otrzymują od nauczycieli na platformie GSuite w zasobach swojej klasy (przedmiotu 
lekcyjnego), materiały i zadania do wykonania na dany tydzień. W czasie swoich 
planowych lekcji uczniowie zapoznają się i pracują z otrzymanymi materiałami. Podczas 
lekcji, którą mają w planie, nauczyciele są dla nich dostępni na platformie GSuite, w formie 
czatu.  Po powrocie do szkoły uczniowie przedstawiają nauczycielowi wyniki swojej pracy 
- zadania, ćwiczenia. 

Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację 
obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność. W przypadku nieobecności ustala 
powód tego zdarzenia.  
 

3. Organizacja pracy świetlicy zdalne/hybrydowe: 
 

1. Nauczyciele świetlicy szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego przygotowywać będą 
propozycje spędzania czasu wolnego dla zainteresowanych uczniów klas I -III naszej szkoły. 
Inspiracje w formie zajęć plastycznych, gier i zabaw sportowych, gier logicznych, gier 
interaktywnych, zgadywanek, ciekawostek, rebusów będą wysyłane za pomocą platformy 
GSuite co tydzień zgodnie z tematem tygodnia według rocznego planu pracy świetlicy szkolnej. 
Dodatkowo wyznaczeni nauczyciele świetlicy będą pomagać wychowawcom klas  
w ich pracy oraz w odrabianiu prac domowych z uczniami. 

 
2. Podczas nauczania hybrydowego część nauczycieli będzie pracować zdalnie przygotowując 
inspiracje dla uczniów oraz udzielać pomocy w odrabianiu zadań domowych. Pozostali będą 
wykonywać pracę opiekuńczo - wychowawczą w szkole dostosowując się do planu lekcji 
poszczególnych klas I -III. 
 

 
 



 
4. Organizacja wsparcia ppp zdalne/hybrydowe:  

 
1.Specjaliści szkolni (logopeda, psycholog, pedagog), podczas nauczania zdalnego realizować będą 
pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formie online z wykorzystaniem przyjętego w Szkole 
Podstawowej nr 24 narzędzia GSuite. 
 
2.Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w formie online realizowana będzie za zgodą rodzica. 
 
3.W ramach udzielanej pomocy specjaliści szkolni mogą korzystać z następujących form pracy online: 

• systematyczne, indywidualne zajęcia online, 
• konsultacje online dla uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 
• konsultacje chat, 
• zajęcia grupowe online (np. grupa wsparcia dla klas 8), 
• warsztaty online podczas godzin wychowawczych, 
• porady dla uczniów, nauczycieli i rodziców, 
• działania o charakterze psychoedukacyjnym, 
• działania o charakterze profilaktycznym.  

 
4.Czas trwania zajęć indywidualnych online dla uczniów jest zgodny z przyjętym w Szkole 
Podstawowej nr 24 czasem trwania zajęć lekcyjnych na poszczególnym poziomie, tj: 

• klasy 1 - 3 - max 20 min 
• klasy 4 - 20 - 25 min 
• klasy 5 oraz 6 - max 30 min 
• klasy 7 oraz 8 max 35 min.  

  
  
  
  
 

 


