
Zarządzenie Nr 2/2021 

Dyrektora ZSO w Michowie  

z dnia 12 stycznia 2021 r.  

w sprawie organizacji pracy ZSO od 18 I  2021 r. do 31 I 2021 r. 

 ( zdalne nauczanie w IV – VIII, stacjonarne w I - III ) 

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem covid – 19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 493 ). Z późniejszymi zmianami. 

 

§ 1  

1. W dniach od 18 I  2021 r. do 31 I 2021 r. klasy IV – VIII uczą się 

zdalnie. Klasy I – III – stacjonarnie.  

2. W szkole obowiązują przepisy sanitarne, nakładające na wszystkich 

noszenie maseczek, dezynfekcję, częste mycie rąk, dystans społeczny, 

dezynfekcję powierzchni, mierzenie temperatury w sytuacjach zagrożenia, 

izolację w sytuacji objawów covid.  

3. Przed szkołą znajduje się skrzynka podawcza, poprzez którą można 

załatwić wiele spraw. Rodzice proszeni są o telefoniczne umawianie się z 

sekretariatem szkoły w przypadku  potrzeby/ konieczności osobistego 

załatwienia sprawy.  

4. Plan pracy szkoły i rozkład zajęć nie ulegają zmianie.  

5. Nauczyciele, którzy uczą w klasach IV – VIII i I – III oraz w świetlicy – 

pracują zdalnie ze szkoły w klasach IV – VIII, a stacjonarnie z I – III. 

Dopuszcza  się możliwość pracy zdalnej z domu w klasach IV – VIII, jeśli 

nie koliduje to z zajęciami stacjonarnymi w I – III i w świetlicy, do 

uzgodnienia z dyrektorem szkoły.  



6. Jeżeli nauczyciel uczy tylko w IV – VIII i nie ma godzin w świetlicy, 

dopuszczam pracę zdalną z domu, po uprzednim uzyskaniu zgody 

dyrektora ZSO.  

7. Nauczyciel, przebywający w kwarantannie w domu, za zgodą dyrektora i 

po wyrażeniu woli pracy, może pracować zdalnie. Dotyczy tylko klas IV 

– VIII.  

8. Nauczyciele pracujący w świetlicy, pracują stacjonarnie, świadcząc 

opiekę nad uczniami I – III. Godziny pracy świetlicy nie ulegają zmianie, 

chyba że zajdzie taka potrzeba organizacyjna. Nie wiąże się to jednak ze 

zmniejszeniem liczby przepracowanych godzin nauczycieli.  

9. Dzieci I – III dowożone są do szkoły normalnie, wg dotychczasowego 

rozkładu. O zasadności drugiego odwozu zadecydują względy 

organizacyjne.  

10. Lekcje zdalne w klasach IV – VIII prowadzone są w aplikacji TEAMS – 

wideolekcje, wg planów organizacji nauczania na dany tydzień, 

sporządzonych przez wychowawców we współpracy z nauczycielami 

uczącymi w klasie. Z wykorzystaniem innych aplikacji Office 365 oraz 

dziennika elektronicznego Librus.  

11. Wychowawcy klas złożą plany organizacji nauczania zdalnego do 

dyrektora 18 I 2021 r. W dzienniku Librus.  

12. Zaleca się  zróżnicowane prowadzenie lekcji w ciągu dnia. Za ustalenia w 

tej mierze odpowiada wychowawca w porozumieniu z nauczycielami 

uczącymi w klasie.  

13. Pracujemy wg dotychczasowego planu w realnym czasie pracy każdego 

nauczyciela i każdej klasy, nie przewiduje się w tej mierze żadnych 

odstępstw.  

14. Wychowawcy odpowiadają za przeprowadzenie diagnozy potrzeb w 

zakresie zdalnego nauczania w swojej klasie i poinformowanie o tym 

dyrektora.  

15. Lekcje w TEAMSIE trwają 30 minut, z 15 minutowym przygotowaniem 

całej klasy, czasem na zebranie uczestników. 



16. Pedagog pracuje stacjonarnie dla klas I – III i zdalnie z klasami IV – VIII 

ze szkoły. 

17. Zajęcia z uczniem z klasy IV a integracyjnej odbywają się zgodnie z wolą 

rodzica – zdalnie lub stacjonarnie. Za uzyskanie tej informacji odpowiada 

nauczyciel wspomagający. Pozostałe zajęcia rewalidacyjne oraz 

gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna odbywają się zdalnie w klasach 

IV – VIII, a stacjonarnie w klasach I – III.  

18. Logopeda pracuje stacjonarnie z I – III, a zdalnie z IV – VIII ze szkoły.  

19. Zajęcia z godzin dyrektorskich organizujemy stacjonarnie dla I – III, 

zdalnie dla IV – VIII.  

20. Zajęcia z pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla I – III realizujemy 

stacjonarnie, dla IV – VIII – zdalnie.  

21. Tryb wchodzenia do szkoły klas I – III nie zmienia się. Wchodzą 

wejściem głównym do szkoły, przebuwając się w przedsionku, zabierając 

ze sobą ubranie do klasy, gdzie są wieszaki.  

22. Prosimy rodziców o niewchodzenie do szkoły wraz z dziećmi. Będzie to 

możliwe tylko przy odbieraniu dziecka ze świetlicy. Osoby będą 

wpuszczane pojedynczo przez pracownika dyżurującego przy drzwiach.  

23. Bibliotekarka pracuje stacjonarnie dla I – III, a zdalnie dla IV – VIII ze 

szkoły.  

24. Uczniowie I – III wychodzą na przerwy naprzemiennie ( na jednej 

przerwie jedna klasa ), wg grafiku ustalonego przez nauczycieli I – III, 

bezwzględnie w maskach. Jednego dnia, jedna przerwa.  

25. Dyżury podczas przerw pełnią nauczyciele  uczący w I – III ( kto 

wypuszcza na przerwę, dyżuruje na niej ). 

26. Proszę dołożyć wszelkich starań w bieżącym wypełnianiu dokumentacji 

nauczania/opieki, bo będzie to podstawą świadczenia pracy i zapłaty za 

nią.  

27. Podstawą obecności ucznia jest zalogowanie się w TEAMSIE ( udział w 

lekcji ), w miarę możliwości – włączenie kamery. Z położeniem nacisku 

na włączenie kamery. Obecność będzie sprawdzana na początku lekcji i 

na zakończenie.   



28. Odbywają się stacjonarne konsultacje egzaminacyjne dla klas ósmych – 5 

osobowe, 45 minutowe, raz w tygodniu jeden przedmiot – matematyka, j. 

polski, j. angielski. Nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych dostarczą  

19 I dyrektorowi grafik konsultacji egzaminacyjnych dla chętnych 

uczniów. Uczniowie klas ósmych, chęć uczestniczenia w konsultacjach, 

zgłaszają do nauczycieli przedmiotów egzaminacyjnych ( zgłoszenie 

online w Librusie  18 I.  Konsultacje będą kontynuowane aż do 

zakończenia nauki zdalnej. Konsultacje ósmoklasistów odbywają się po 

zajęciach lekcyjnych. Nie dopuszcza się zwalniania z lekcji w celu 

odbycia konsultacji.  

29. Próbny egzamin ósmoklasisty, wg  wymagań egzaminacyjnych na rok 

2021, odbędzie się w marcu, stacjonarnie, w reżimie sanitarnym, jeśli 

sytuacja epidemiczna na to pozwoli.  

30. Zespoły nauczycieli, uczących w danej klasie, ustalą równomierne 

obciążenie pracami między różnymi przedmiotami. Priorytetowo 

traktujemy przedmioty egzaminacyjne: matematykę, j. polski, j. angielski.  

31. Nieuzupełnienie na bieżąco dokumentacji nauczania/opieki będzie 

traktowane jako nieobecność w pracy.  

32. Zajęcia SKS  odbywają się w trybie stacjonarnym, w reżimie sanitarnym.  

33. Zastępstwa stałe utrzymuje się w mocy podczas zdalnego nauczania. Ze 

wszystkimi obowiązkami, wynikającymi z tego tytułu.  

34. Stołówka szkolna funkcjonuje dla klas I – III i grupy przedszkolnej. 

Zasady bez zmian. Dystans i reżim sanitarny.  

35. Praktyki uczniowskie i studenckie w IV – VIII zostają zawieszone.  

36. Klasy IV – VIII nie mogą korzystać z obiadów podczas zdalnego 

nauczania.  

37. Bezwzględnie nie wolno nagrywać lekcji pod sankcją odpowiedzialności 

prawnej. 

38. Rodzice dzieci dowożonych, jeśli podejmą decyzję o stałym osobistym 

dowożeniu dziecka do szkoły, proszeni są o poinformowanie dyrektora o 

tym fakcie.  

 



39. Wszelkie inne, nieujęte w zarządzeniu sprawy będą komunikowane 

codziennie w Librusie. Zobowiązuję więc wszystkich rodziców, uczniów i 

nauczycieli do traktowania wiadomości w dzienniku elektronicznym jako 

,,gorącej linii.’’ 

40. Zarządzenie dotyczące organizacji zakończenia semestru I zostanie 

wydane najpóźniej 18 I 2021 r. Znaczna część czynności organizacyjnych 

została już ujęta w Zarządzeniu nr 39/2020 - § 2.  

 

§ 2  

       Zarządzenie  wchodzi w życie w dniu 12  I 2021 r.  

Bożena Morawska  

Dyrektor ZSO  

 


