
 

 
Załącznik do zarządzenia nr 4/2021 

 

ZMIANY W ORGANIZACJI NAUCZANIA  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KOŃCZEWICACH  

OD 22 MARCA 2021r 

 

 

NAUKA W ODDZIALE PRZEDSZKOLNY I KLASACH I-III 

 

1. Nauka w oddziale przedszkolnym odbywa się na dotychczasowych zasadach z 

ustalonym  harmonogramem posiłków. 

2. Zajęcia dodatkowe oraz zajęcia finansowane z Polenergii  zostają odwołane 

3. Zajęcia w klasach  I-III odbywają się w trybie zdalnym. 

4. Harmonogram nauki hybrydowej ustala dyrektor szkoły. 

5. Obowiązuje plan zajęć klas I-III z 18.01.2021r. – ustalony po feriach 

 

 

NAUKA W KLASACH IV - VIII 

 

1. W klasach IV-VIII obowiązuje nauka zdalna. 

 

 

ZASADY NAUKI ZDALNEJ 

 

1. Prowadzenie nauki zdalnej przez wszystkich nauczycieli odbywa się w szkole lub 

w domu (jeżeli łącze internetowe umożliwia prowadzenie takich zajęć) z 

wykorzystaniem ustalonego programu classroom. Zaleca się bezpośredni kontakt 

z uczniami przy wykorzystaniu programu meet. 

2. W celach pomocniczych nauczyciele mogą w uzgodnieniu z uczniami 

wykorzystywać inne programy i komunikatory. 

3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z obowiązującym w szkole od 1 września planem 

lekcji. Początek zajęć to godzina rozpoczęcia lekcji wynikająca z planu lekcji. 

4. Zajęcia zdalne trwają od 30 do 45 minut. 

5. Zajęcia ZDW są realizowane zdalnie zgodnie z planem lekcji z uczniami 

zakwalifikowanymi do tych zajęć. 

6. Zobowiązuję wszystkich wychowawców do zdiagnozowania potrzeb  

sprzętowych uczniów w celu uczestnictwa w nauce. Istnieje możliwość 

wypożyczenia laptopa.  



7. Zobowiązuję wychowawców do nadzorowania uczestnictwa swoich 

wychowanków we wszystkich lekcjach zdalnych. Obowiązkiem innych 

nauczycieli jest zgłaszanie wychowawcom celowych nieobecności na zajęciach.  

 

 

 

ŚWIETLICA SZKOLNA 

1. Świetlica szkolna funkcjonuje w godzinach od 8.00 do 13.00 

2. W godzinach wolnych nauczyciel świetlicy zostaje oddelegowany do pomocy w 

klasach 0-III jako nauczyciel wspomagający. 

3. Nauczyciel świetlicy pełni funkcję opiekuna odwozów szkolnych we wszystkie 

dni nauki szkolnej. 

 

PEDAGOG SZKOLNY 

1. Pedagog szkolny realizuje swoje obowiązki w szkole zgodnie ze swoim planem 

pracy. 

2. Uczniowie i  rodzice mają możliwość skorzystania z pomocy poprzez kontakt 

telefoniczny lub osobiście z zachowaniem wymogów sanitarnych. Telefon 

dostępny na stronie internetowej szkoły. 

 

INNE ZAJĘCIA 

 

1. Zajęcia dodatkowe, realizowane w postaci tzw. kół zainteresowania zostają 

zawieszone. 

2. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze prowadzone są z uczniami  

zakwalifikowanymi do tych zajęć  w szkole za zgodą rodziców. 

3. Zajęcia programu rządowego SKS zostają zawieszone. 

4. Zajęcia finansowane z Polenergii oraz zajęcia finansowane ze środków Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych zostają zawieszone. 

5. Zajęcia logopedyczne w klasach I-III są prowadzone w miarę możliwości za 

zgodą rodziców z zachowaniem wymogów sanitarnych. 

 

KONSULTACJE DLA UCZNIÓW KL.8 

1. Dla uczniów klasy VIII można organizować konsultacje w grupie liczącej do 5 

uczniów. 

2. Konsultacje odbywają się w szkole z zachowaniem wymaganego dystansu i w 

maseczkach. 

3. Konsultacje należy uzgodnić z dyrektorem szkoły. 

 



OPIEKA NAD ODWOZAMI SZKOLNYMI 

 

1. Opiekę nad uczniami oczekującymi na odwozy sprawuje nauczyciel świetlicy 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA 

 

1. Biblioteka szkolna jest czynna i funkcjonuje zgodnie z zarządzeniem nr 9/2020 z 

dnia 31.08.2020r 

2. Biblioteka dostępna jest w godzinach określonych na stronie internetowej szkoły.  

3. Nauczyciel bibliotekarz informuje wszystkich uczniów o godzinach otwarcia 

biblioteki szkolnej. 

 

 

FUNKCJONOWANIE W ŚRODOWISKU PRACOWNICZYM W SZKOLE 

 

1. Szkoła będzie czynna od godziny 7.30 do zakończenia ostatniej lekcji 

prowadzonej w szkole. 

2. Nauczyciele pracujący zdalnie w szkole przebywają w wyznaczonych przez 

dyrektora salach lekcyjnych. 

3. Dla wszystkich pracowników wprowadzam obowiązek poruszania się we 

wszystkich strefach w maseczkach oraz zachowanie min.1,5m dystansu w 

rozmowach miedzy sobą. 

4. W pokoju nauczycielski jednocześnie mogą przebywać max 4 osoby 

5. Komunikacja z dyrektorem - telefon, sms, email szkoły, classroom lub kontakt 

osobisty po uprzednim umówieniu się telefonicznym. 

6. Posiedzenia Rady Pedagogicznej będą się odbywały z wykorzystaniem platformy 

G Suite z wykorzystaniem MIT. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły Sławomir Zirra 

 


