
 
 

 

 

 

Zarządzenie nr 6/2020/2021 

Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 6.11.2020r. 

w sprawie organizacji nauki zdalnej 

 

 

 Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 

(Dz. U. poz. 1960) , w związku ze zmianą organizacji pracy szkoły od 9.11.2020 do 29.11.2020  

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 Zasady ogólne, pozostające w zawiązku z organizacją pracy szkoły: 

1. Uczniowie do 16-tego roku życia w godz. 8:00 - 16:00 mogą poruszać się wyłącznie 

pod opieką dorosłych, z wyłączeniem drogi do szkoły i ze szkoły. 

2. Klasy I - VIII przechodzą na nauczanie zdalne. 

3. Świetlica jest czynna w godz. 6:00 - 16:30, w pierwszej kolejności dla dzieci, 

których rodzice zaangażowani są w walkę z COVID – 19. 

 

     § 2 

    Zasady szczegółowe 
 

1. Lekcje zdalne odbywają się na platformie Teams (Office 365), zgodnie z planem 

lekcji. 

2. Zasady korzystania z platformy Teams [przyjęte uchwałą rady pedagogicznej]       

dostępne są na stronie szkoły -  zakładka szkoła/dokumentacja. 

3. Obecność sprawdzana jest na każdych zajęciach. 

4. Lekcje zdalne powinny trwać nie dłużej niż 30 minut, zaczynają się zgodnie z  

planem lekcji. 

5. Zajęcia dydaktyczne realizowane w klasach I-III przez wychowawców 

organizowane są z uwzględnieniem wieku i możliwości uczniów. O długości i 

formie pracy decyduje wychowawca w porozumieniu z rodzicami. Zajęcia 

dydaktyczne realizowane przez nauczycieli innych przedmiotów (j. angielski, 

religia, edukacja informatyczna) odbywają się zgodnie z planem i trwają nie dłużej 

niż 30 minut.  

6. Nauczyciel powinien być dostępny dla uczniów przez 10 minut po zakończeniu 

lekcji / czas na pytania i  wyjaśnienia/. 

7. Zasady oceniania w czasie nauki zdalnej dostępne są na stronie szkoły  -  zakładka 

szkoła/dokumentacja. 

 

 



 

 

8. Zajęcia dodatkowe związane z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

(zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno-wyrównawcze, rewalidacyjne, 

zajęcia dla obcokrajowców i dzieci powracających z zagranicy) realizowane są 

zdalnie według planu. Mogą również, w przypadku braku możliwości realizowania 

zajęć zdalnie, odbywać się w szkole. Ewentualne zmiany planu i formy pracy  ustala 

nauczyciel z rodzicem i przekazuje informację do wiadomości dyrektora. 

9. Dla uczniów klas VIII szkoła zorganizuje konsultacje z przedmiotów 

egzaminacyjnych.  

10. Godziny pracy pedagoga i psychologa pozostają bez zmian. 

11. Biblioteka szkolna czynna w godzinach podanych na stronie internetowej. 

 

 

                                       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9.11.2020 r. 
 
 

 
 
 
 

 


