
Szkoła Podstawowa nr 1 im. W. Jagiełły w Wilkowicach

ul. Kościelna 10    43-365 Wilkowice
Telefon/Faks (33) 827 19 90    Email sekretariat@spwj.edu.pl

D.021.14.2021 Wilkowice, 04. 05. 2021r.

Zarządzenie Nr 14/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach

z dnia 4 maja 2021 r.

w sprawie: czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w okresie związanym ze stanem
epidemicznym COVID-19

Na podstawie: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI i NAUKI z dnia 29 kwietnia
2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz.U.2021 poz.824)

W celu zapewnienia właściwego i skutecznego funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im.
W. Jagiełły w Wilkowicach w okresie związanym ze stanem epidemicznym w Polsce zarządzam:

§1

1. Od dnia 04.05.2021r. do 16.05.2021r. klasy 1-3 uczą się w sposób stacjonarny na terenie szkoły,
wg obowiązującego planu zajęć.

2. Świetlica  pracuje bez zmian wg ustalonych godzin.
3. Stołówka szkolna funkcjonuje normalnie dla uczniów przebywających na terenie szkoły

i zapisanych na obiady.
4. Wszyscy przebywający na terenie szkoły stosują się do zasad bezpieczeństwa obowiązujących

w placówce.

§2

1. Od dnia 04.05.2021r. do 16.05.2021r. wprowadzam dla uczniów klas IV-VII szkoły
podstawowej system pracy na odległość. Okres ten może zostać wydłużony kolejnym
rozporządzeniem MEiN.

2. W związku z powyższym:
a) Szkoła w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania przechodzi na tryb pracy zdalnej

z wykorzystaniem Internetu lub innych form komunikacji, w przypadku, gdy ta pierwsza nie
będzie możliwa.

b) Nauczyciele prowadzą zajęcia online z sal lekcyjnych znajdujących się w szkole. W
wyjątkowych sytuacjach, za zgodą dyrektora, nauczyciel może prowadzić zajęcia online z
domu.

c) Zajęcia w trakcie nauczania zdalnego odbywać się będą zgodnie z istniejącym planem lekcji,
czyli uczniowie będą się łączyć z nauczycielem w godzinach rozpoczynania zajęć w szkole.

d) Wszystkie zajęcia online z uczniami będą prowadzone na platformie ZOOM, dlatego konieczny
jest dostęp do Internetu oraz odpowiedni sprzęt z kamerą, głośnikiem i mikrofonem. Braki
należy zgłaszać u wychowawcy.



e) Jednostka lekcyjna składa się z dwóch części: pierwsze 30 minut – lekcja online realizowana
poprzez platformę ZOOM, pozostałe 15 minut uczniowie wykonują pracę zadaną przez
nauczyciela, a nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów (poprzez platformę ZOOM lub inne
komunikatory).

f) W sytuacji kiedy uczeń nie będzie posiadał odpowiednich warunków do nauki zdalnej, dyrektor
szkoły podejmie indywidualne decyzje.

g) Link do spotkania nauczyciele będą podawać w dzienniku elektronicznym w zakładce zadania
domowe. Tam też zamieszczone będą wszelkie informacje dotyczące ewentualnych zadań i prac
dodatkowych.

h) Na każdej lekcji będzie sprawdzana obecność uczniów na zajęciach.
i) Wychowawca klasy jest zobowiązany do monitorowania frekwencji uczniów, a wszelkie

nieprawidłowości zgłasza wicedyrektorowi szkoły.
j) Nauczyciele poinformują uczniów oraz ich rodziców o zasadach sprawdzania i oceniania

wiadomości i umiejętności.
k) Wszystkie zajęcia indywidualne takie jak: rewalidacja, TUS, SI, zajęcia indywidualne w grupie

do pięciu osób, język polski dla obcokrajowca będą odbywać się na terenie szkoły po
wcześniejszym ustaleniu z rodzicem nowych godzin zajęć.

l) Każdy nauczyciel zobowiązany jest do modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania,
realizowanego w poszczególnych oddziałach klas.

m) Nauczyciele wychowania fizycznego dobierają ćwiczenia z uwzględnieniem zapewnienia
bezpieczeństwa uczniom ćwiczącym w domu.

§3

1. Rodzice mają możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia.
2. Konsultacje mogą odbywać się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub przez

uzgodnione między nauczycielem a rodzicem innej formy komunikacji.

§4

1. Biblioteka szkolna pracuje bez zmian dla uczniów klas 1-3, dla uczniów klas 4-7 należy
dostosować pracę biblioteki w celu umożliwienia korzystania z niej.

2. Pedagog i psycholog szkolny w ramach etatu dostosowują swoją pracę do potrzeb uczniów,
rodziców oraz nauczycieli.

§5

1. Uaktualnia się Procedury Funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 1 im. W. Jagiełły w
Wilkowicach znajdujące się na stronie internetowej placówki.

§6

1. Traci moc Zarządzenie Nr 12/2021 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły
w Wilkowicach z dnia 26 kwietnia 2021 r. za wyjątkiem § 5 Zarządzenia Nr 15/2020 Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Władysława Jagiełły w Wilkowicach z dnia 23 października 2020
r.

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
im. W. Jagiełły w Wilkowicach


