
 
 

ZARZĄDZENIE   Nr  III/2020 
DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIESZCZU 

 
z dnia 24 marca 2020 r. 

 
w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole oraz 

obowiązków nauczycieli  
 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 
r. poz. 2215) w związku z § 1 ust. 1 Rozporządzenia MEN   z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie  
szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493)  
 
Zarządza się, co następuje: 
 
 

§ 1. 
 
         Zobowiązuję nauczycieli edukacji przedmiotowych, w tym nauczycieli edukacji 
wczesnoszkolnej jeśli istnieje taka potrzeba do wprowadzenia zmian w planach dydaktycznych w 
oparciu o które, w roku szkolnym 2019/2020 prowadzona jest edukacja.  Opracowanie pisemne 
proponowanych zmian należy przedstawić w formie tabelarycznej, jak w załączniki 1 do 
zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie 
zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. Opracowanie obejmować ma 2 
najbliższe tygodnie szkolne, licząc od dnia 25 marca 2020 r. Termin realizacji: 24 marca 2020 r. 
Opracowania należy przesyłać na adres: dyrektor@sppieszcz.pl Zalecam konsultacje w zespołach 
przedmiotowych, z zachowaniem drogi elektronicznej. 
 

 
§ 2. 

 
       Polecam wychowawcom przekazanie poprzez e-dziennik każdemu rodzicowi i uczniowi 
komunikatów, które stanowią załącznik 2 do zarządzenia.  

 
§ 3. 

 
      Przedstawiam do zaopiniowania plan zajęć lekcyjnych dla poszczególnych oddziałów, który  
stanowi załącznik do rozporządzenie i jest planem dotychczas realizowanym w szkole. W 
przypadku uwag, proszę je kierować na podany wcześniej adres kontaktowy do dyrektora szkoły.  

 
§ 4. 

 
      W celu ułatwienia korespondencji z uczniami oraz pomocy w realizacji treści z zakresu 
upowszechniania czytelnictwa wśród uczniów polecam nauczycielowi biblioteki Pani Beacie 
Wrotniak włączenie się do obsługi zdalnego nauczania w wymiarze 9 godzin tygodniowo poprzez 
przygotowanie materiałów w formie prezentacji zachęcających do czytania. 
 
 

 
   
 
 

mailto:dyrektor@sppieszcz.pl


 § 5. 
 

     Godziny pracy pedagoga szkolnego Pani Małgorzaty Banasiak realizowane są w formie 
konsultacji i porad uczniom i rodzicom w godzinach: 9.00-13.30 
 

 
§ 6. 

    
   Wyznaczam godziny pracy nauczycielowi informatyki wg poniższego wykazu: 
Poniedziałek -  piątek – 8.00 – 10.00 - dyżur telefoniczny i czas przeznaczony na indywidualne 

porady i nauczanie uczniów w zakresie obsługi 
programów edukacyjnych i usprawniania sprzętu 
elektronicznego.  

  Poniedziałek -  piątek – 12.00 – 13.00 -konsultacje dla nauczycieli w zakresie przygotowywania 
materiałów dydaktycznych. 

 
§ 7. 

 
     Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do udziału w ramach WDN w dowolnym e-szkoleniu pt. 
„Jak nauczyć naszych uczniów bezpiecznego korzystania z sieci?” Udział w szkoleniu jest 
indywidulany  i należy to zrobić w dniach 24- 30 marca 2020 r.  Na bazie informacji uzyskanych 
na szkoleniu wychowawcy klas przekażą wskazówki swoim wychowankom (forma realizacji 
zadania jest dowolna: ustna w ramach komunikatorów lub pisemna jako opracowanie). 
  
 

§ 8. 
 
    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 24 marca 2020 r. i podlega 
ogłoszeniu drogą elektroniczną.   
 
. 
 
                                                                                                                     

                                  Dyrektor Szkoły 
Podstawowej w Pieszczu 

Renata Mazur -Wojciechowska 
 
 



 
Załącznik 1  

 

Wniosek nauczyciela o wprowadzenie zmian do programu nauczania 
wpisanego do Szkolnego Zestawu Programów Nauczania pod pozycją 

................. 
 
 

imię i nazwisko nauczyciela: ............................................. 
przedmiot/edukacja: .......................................................... 
 

klasa 
Termin 

realizacji 

Nr 
kolejny 

lekcji 
Treści kształcenia / tematy lekcji/ cel operacyjny 
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Załącznik nr 3 

                                                     

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! 

 

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło 

zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych 

stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, 

tzw. zdalne nauczanie. 

 

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia ucznia z obowiązku szkolnego/obowiązku 

nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  

 

Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego, w 

zależności od możliwości uczniów i nauczycieli poprzez platformę edukacyjną, e-dziennik, 

komunikatory i drogę mailową. Każdy uczeń otrzyma- jeżeli będzie taka potrzeba- hasło dostępu 

do „wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, 

informacje, lub informacje o dostępnych materiałach edukacyjnych i będzie brał udział w lekcjach 

prowadzonych on-line lub samodzielnie z wykorzystaniem udostępnionych materiałów i 

wskazówek.   

 

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line lub przesłanie we 

wskazanej przez nauczyciela formie materiałów jest potwierdzeniem obecności ucznia na 

zajęciach.   

Wszelkie prace wykonywane przez ucznia odsyłane są taką samą drogą elektroniczną                                   

i podlegają ocenianiu. 

 

Dyrektor szkoły informuje, że w celu realizacji obowiązków wynikających z § 1 pkt 5 
Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19  
z dnia 20 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 493), na indywidualne konto ucznia w dzienniku 
elektronicznym zostaną przekazane poniższe dokumenty: 
 

1) wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 
2) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów lub edukacji wczesnoszkolnej;  
3) plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania w poszczególnych 

oddziałach. 
 

Informuję, że pedagog szkolny pozostaje do dyspozycji uczniów i Państwa w godzinach 9.00 – 
13.30 w każdy dzień tygodnia.  
 
Kontakt z pedagogiem: 
tel. 508 248 467   
e-mail: m.banasiak@sppieszcz.pl 
 
     W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą 
komputera lub potrzebą nabycia umiejętności obsługi programów lub aplikacji 



wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcamy rodziców i uczniów do 
indywidualnych konsultacji. 
 
 
Kontakt z informatykiem: 
tel. 668 345 981   
e-mail: l.juszczyk@sppieszcz.pl 
 
 
Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko niezbędne dyżury. Prosimy                                   
o ewentualny kontakt telefoniczny z pracownikiem sekretariatu w godz. 8:00-13:00  
tel. 511 783966 

Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym -  szkolne boiska, sala 
gimnastyczna). 

W każdej sprawie można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:                    
sekretariat @ sppieszcz.pl . 

Kontakt z dyrektorem szkoły, Renatą Mazur- Wojciechowską: 503 072 974 lub 501 588 065 lub 
drogą e-mail: dyrektor@sppieszcz.pl 

Kontakt z nauczycielami uczącymi w klasie został przekazany poprzez e-dziennik.  

     Zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-

epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-

epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. 

Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii pozostały w domu 

i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub 

innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich dzieci. Służymy Państwu 

również pomocą i jesteśmy do Państwa dyspozycji  

 
Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest 

rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie 

komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych 

przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem 

oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci. 

 
Z poważaniem 

Dyrektor szkoły

https://gis.gov.pl/Aktualnosci


 
Drodzy uczniowie!  

 

 Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło zmianę 

techniki realizacji procesu dydaktycznego również w naszej szkole: z zajęć prowadzonych 

stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”, 

tzw. zdalne nauczanie. 

 

 Zmiana techniki uczenia się i nauczania nie zwalnia żadnego z Was z obowiązku szkolnego 

/obowiązku nauki, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  

 

     Organizacja nauki polega na tym, że jesteście uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez , w 

zależności od Waszych możliwości  i nauczycieli poprzez platformę edukacyjną, e-dziennik, 

komunikatory i drogę mailową. Każdy z Was otrzyma- jeżeli będzie taka potrzeba- hasło dostępu do 

„wirtualnej klasy”, za pomocą którego będzie otrzymywał wszelkie materiały dydaktyczne, 

informacje, lub informacje o dostępnych materiałach edukacyjnych i będziesz brał udział w lekcjach 

prowadzonych on-line lub samodzielnie z wykorzystaniem udostępnionych materiałów i 

wskazówek.     

 

Rejestracja w poszczególnych dniach i wskazanych godzinach lekcji on-line lub przesłanie w 

określonej przez nauczyciela formie potwierdzenia realizacji zadań jest potwierdzeniem obecności 

na zajęciach.  

 Wszelkie prace wykonywane przez Ciebie odsyłane są taką samą drogą elektroniczną   podlegają 

ocenianiu. 

 

Jako dyrektor szkoły, informuję, że na Twoją skrzynkę  i stronę w dzienniku elektronicznym będą 
przychodziły komunikaty. Proszę o dokładne ich przeczytanie! 
 
Zwróć szczególną uwagę na:  
 

1) wypis ze statutu szkoły, zwierający nowelizację wewnątrzszkolnego systemu oceniania; 
2) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów;  
3) plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści nauczania dla Twojej klasy. 

 
Informuję, że w każdej chwili możesz skontaktować się z pedagogiem szkolnym.  
Dane do kontakt z pedagogiem: 
Kontakt z pedagogiem: 
tel. 508 248 467   
e-mail: m.banasiak@sppieszcz.pl 
 
     Jeśli masz trudności z obsługą komputera lub potrzebujesz nabyć umiejętności obsługi 
programów lub aplikacji wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania zachęcam do 
indywidualnych konsultacji z naszym informatykiem. Godziny indywidualnych zaj z informatykiem 
to: 8.00-10.00 oraz 14.00-15.00 
 
Kontakt z informatykiem: 
 
tel. 668 345 981   
e-mail: l.juszczyk@sppieszcz.pl 
 



Nie opuszczaj własnego mieszkania! Szkolne obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz 
wstępu na boisko szkolne.   

Kontakt z dyrektorem szkoły, Renatą Mazur- Wojciechowską: 503 072 974 lub 501 588 065 lub 
drogą e-mail: dyrektor@sppieszcz.pl 

Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie został przekazany poprzez e-dziennik.  

     Zwracam się z prośbą o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych. 

Niestety, wg informacji WHO, młodzi ludzie też są narażeni na zakażenie.    

  

     Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji.  

 

   Pamiętaj, że dyrekcja szkoły i wszyscy nauczyciele pozostają do Waszej dyspozycji! 

 

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce! 

Dyrektor szkoły 

Renata Mazur- Wojciechowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik 4 

 

 

 

INFORMACJA 
 

     Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pieszczu, jako administrator obiektów położonych w 

miejscowości Pieszcz 46 oraz boisk sportowych ORLIK, należących do szkoły, w celu ochrony 

rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa   

 

zakazuję wstępu 

 
obcym osobom na teren posesji szkolnej, w tym na teren obiektów sportowych. 

Informuję, że o każdym naruszeniu zakazu będą informowane służby porządkowe. 

Zakaz obowiązuje do odwołania. 

 

 
Dyrektor szkoły 

Renata Mazur- Wojciechowska 


