
                      ZARZĄDZENIE Nr  37/2021 

          DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

IM. MIKOŁAJA REJA W REJOWCU FABRYCZNYM 

z dnia 22 marca 2021 r. 

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja 

 w Rejowcu Fabrycznym na czas oznaczony  

Na podstawie na podstawie Art. 68 ust. 1 pkt 6 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) w związku z § 1a ust. 1 pkt 

1, § 2 ust 1,2 3a, 3f, 3fa, 4,. 6, 6a, 7, 8 § 2d rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830, 1859, 1870, 1960 i 2087 

oraz z 2021 r. poz. 92, 202, 283, 366, 448 i 502) zarządza się, co następuje: 

§1. Wprowadzam ograniczenie funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja  

w Rejowcu Fabrycznym od dnia 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. Zajęcia  

dla uczniów kl. I –VIII Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym  

w dniach od 22 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. będą realizowane  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

§2. Organizacja pracy Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym 

przedstawia się następująco: 

1. we wszystkich kl. I – VIII zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość; 

2. w przypadku, gdy zawieszone zajęcia nie będą mogły być realizowane w sposób, 

 o którym mowa w §1, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu 

Fabrycznym ustali inny sposób realizowania tych zajęć; 

3. wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym obecnie planem lekcji; 

4. w kl. I – VIII w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności  

nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

organizuje się zajęcia w szkole oraz umożliwia się tym uczniom realizację zajęć  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły;  

po uwzględnieniu deklaracji rodziców/prawnych opiekunów uczestnictwa dzieci  

w zajęciach na terenie szkoły;  

5. w kl. I – VIII w odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na brak możliwości realizowania 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować 

tych zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor może umożliwić realizację w/w zajęć na 

terenie szkoły; 

6. w szkole zapewnia się konsultacje indywidualne lub grupowe dla uczniów kl. VIII  

z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń 

przystępuje do egzaminu ósmoklasisty, po uwzględnieniu deklaracji rodziców/prawnych 

opiekunów uczestnictwa dzieci w konsultacjach na terenie szkoły oraz  

po uzgodnieniu z nauczycielami dyrektor wprowadza plan konsultacji dla uczniów klas 

VIII i przydziela godziny przeznaczone na konsultacje; w ramach konsultacji, dyrektor 

szkoły może zorganizować w szkole testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów  

do egzaminu ósmoklasisty; 

7. dyrektor może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia 

poszczególnych stopni konkursów, olimpiad lub turniejów, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty; 

8. dyrektor może udostępnić pomieszczenia w szkole w celu przeprowadzenia badań 

edukacyjnych, których realizacja wynika z krajowych lub międzynarodowych 

zobowiązań ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania; 
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9. w okresie ograniczenia, o którym mowa w § 1 szkoła podstawowa prowadzi działalność 

opiekuńczą dla dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, uczęszczających do klas I-III szkoły 

podstawowej, rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora 

szkoły o objęcie ich dziecka opieką, po uwzględnieniu wniosku rodziców/prawnych 

opiekunów uczestnictwa dzieci w zajęciach opiekuńczych na terenie szkoły. Dyrektor 

szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, o której mowa w ust. 1, realizację zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły 

10. wszyscy nauczyciele w godzinach swojej pracy pozostają w budynku szkolnym  

i za pomocą szkolnego łącza Internetowego prowadzone są zajęcia z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, na pisemny uzasadniony wniosek nauczyciela 

dyrektor może wyrazić nauczycielowi zgodę na pracę z uczniami z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość z miejsca zamieszkania z wykorzystaniem 

prywatnego sprzętu komputerowego i prywatnego łącza Internetowego; 

11. wprowadza się możliwość pracy zdalnej dla pracowników administracji i kadry 

kierowniczej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym; 

12. pozostałe zadania Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym 

realizowane są bez zmian. 

§3. Zobowiązuję nauczycieli kl. I -VIII do przeanalizowania programów nauczania  

i ewentualnej ich modyfikacji w sposób umożliwiający ich realizację z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. Opracowanie pisemne proponowanych zmian 

należy przedstawić do uzgodnienia z dyrektorem szkoły, w formie tabelarycznej, jak  

w załączniku nr 4 do zarządzenia. Sugeruję, by treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania 

przez uczniów w formie zdalnej nauki były uwzględnianie w pierwszej kolejności. 

Opracowania należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesyłać na adres: 

sprejowiecfabr@poczta.onet.pl w terminie do dnia 24.03.2021 r. Zalecam konsultacje  

w zespołach przedmiotowych, z zachowaniem drogi elektronicznej. 

§4. 1. Zobowiązuję nauczycieli do opracowania na każdy tydzień tygodniowego zakresu 

treści kształcenia z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do realizowania  

w poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia,  

3) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  

4) konieczności zapewnienie bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych 

zajęć, w szczególności zajęć wychowania fizycznego, techniki, fizyki i chemii. 

2. Opracowanie treści nauczyciele mają obowiązek wpisać na platformie Microsoft Office 

Teams a wychowawcy przesyłać do rodziców drogą elektroniczną poprzez dziennik 

elektroniczny Librus, w wyznaczonym przez dyrekcję terminie. Za uzgodnienie treści 

odpowiada wicedyrektor. 

§5. 1. Polecam nauczycielom wprowadzenie w wewnątrzszkolnym ocenianiu  

w zakresie: 

1) wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej; 

2) sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach dzieci; 

3) sposobu potwierdzania obecności uczniów na zajęciach zdalnego nauczania; 

2. Wprowadzone zapisy mają być zgodne z regulacjami określonymi w statucie szkoły.         

§6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły, Dyrektor szkoły 

wyda imienne polecenia służbowe dla nauczycieli, których realizacja procesu dydaktycznego 

jest utrudniona bądź niemożliwa ze względu na formę nauczania na odległość. Przydzielone 

zadania prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz nauczyciel realizuje w ramach 

obowiązującego go pensum. 

§7. Tracą moc zarządzenia: 
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1. Nr 23/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym z 

dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym na czas oznaczony. 

2.  Nr 35/2021 dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym z 

dnia 15 marca 2021 r. w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. 

Mikołaja Reja w Rejowcu Fabrycznym na czas oznaczony. 

 

 

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 22 marca 2021 r.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 


