
Zarządzenie Nr  14 /2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju 

z dnia 4 maja 2021 r. 

w sprawie:  

funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju od 

dnia 4 maja 2021 r. 

na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 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. 752 ) 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia ………… 2021r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021, poz……….), 

3. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia 

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii    

(Dz. U. 2021, poz. 367.),  

4.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 

2020, poz. 1604 z poźn. zm.),  

5. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 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. 651), 

6. Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 26.04. 2021r. 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadzenie nauki stacjonarnej dla uczniów klas 1-3 oraz kontynuowanie nauki zdalnej  

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dla uczniów klas 4– 8 oraz Procedury  

Bezpieczeństwa  i Zasady organizacji pracy i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 6 im. 

Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju w okresie pandemii Covid-19 w okresie od dnia 4 maja 

2021 r. stanowiące załącznik nr 1 i 2 do zarządzenia. 

 

§ 2 

W klasach  1 – 3 od dnia 4 maja 2021r. zajęcia edukacyjne prowadzone są w formie stacjonarnej 

w budynku szkoły,  zgodnie z  planem lekcji zamieszczonym w dzienniku elektronicznym szkoły. 

https://www.gov.pl/attachment/9a455d44-da8a-471a-8bd0-ad0a16155d94
https://www.gov.pl/attachment/9a455d44-da8a-471a-8bd0-ad0a16155d94
https://www.gov.pl/attachment/9a455d44-da8a-471a-8bd0-ad0a16155d94


Regulamin uczestnictwa ucznia w zajęciach określają PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W 

OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 im. Janusza 

Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju obowiązujące od dnia 4 maja 2021r. stanowiące załącznik nr 1 do 

zarządzenia. 

 

§ 3 

1. W klasach 4 – 8 zajęcia prowadzone są na dotychczasowych zasadach w sposób zdalny 

poprzez platformę Vulcan i  Office 365- MS Teams, zgodnie z dotychczasowym planem 

lekcji. Regulamin uczestnictwa ucznia w zajęciach określa załącznik nr 2 do zarządzenia. 

2. W przypadku, w którym uczeń klas 4-8 nie może realizować obowiązku szkolnego  

w domu ze względu na rodzaj niepełnosprawności lub z innych ważnych powodów, zajęcia 

w formie zdalnej organizuje się w szkole  na dotychczasowych zasadach. 

 

§ 4 

Świetlica szkolna pełni funkcję wychowawczo-opiekuńczą dla uczniów klas 1-3,  

od poniedziałku do piątku w godzinach od 06.45 do 16.30. Szczegółowe zasady funkcjonowania 

świetlicy określają PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 

NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju 

obowiązujące od dnia 4 maja 2021r.  

 

§ 5 

Nauczanie indywidualne prowadzone jest w bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniem  

w sposób stacjonarny lub zdalny po indywidualnych uzgodnieniach z rodzicem ucznia.  

 

 

§ 6 

1. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są w sposób stacjonarny w budynku szkoły lub zdalny 

– po indywidualnym uzgodnieniu nauczyciela z rodzicem. Dokumentacja i rozliczenie 

godzin dokumentowane jest na dotychczasowych zasadach. 

 

 

 



§ 7 

1. Zajęcia pozalekcyjne w klasach 1-3 prowadzone są zgodnie z planem w sposób stacjonarny. 

2.  Zajęcia pozalekcyjne w klasach 4-8  prowadzone są w sposób zdalny lub stacjonarny  

po zakończeniu zajęć dydaktycznych klas 1-3. 

3. Udział w zajęciach, w których biorą udział uczniowie z różnych klas, wymaga pisemnej 

zgody rodziców. 

4. Zajęcia odbywają się w małych grupach w wyznaczonych salach z zachowaniem 

ograniczeń, zakazów i nakazów epidemiologicznych zawartych w PROCEDURACH 

BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju obowiązujących  

od dnia 4 maja 2021r 

5. Zajęcia pozalekcyjne nie mogą odbywać się salach przeznaczonych do zajęć edukacyjnych 

dla klas 1-3 z wyjątkiem zajęć, w których wszyscy uczestniczący w nich uczniowie są z 

jednego oddziału klasowego. 

6. Po zakończeniu zajęć dokonuje się mycia i dezynfekcji powierzchni dotykanych oraz 

wietrzy sale. 

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia ustala z uczniami/rodzicami zasady przyprowadzania  

i odprowadzania uczniów z zajęć. 

 

§ 8 

1. Nauczyciele klas 4-8 zobowiązani są do świadczenia pracy w zmienionych warunkach, 

wykorzystując metody i techniki kształcenia na odległość. 

2. Dokumentacja zajęć w celu rozliczania godzin pracy prowadzona jest w dzienniku 

elektronicznym Vulcan. Potwierdzeniem zrealizowanych lekcji jest wpisany do dziennika 

temat zajęć i odnotowanie frekwencji uczniów.  

3. Zobowiązuje się nauczycieli uczących w klasach 4-8 do realizacji podstawy programowej 

danego przedmiotu z uwzględnieniem warunków i możliwości psychofizycznych uczniów. 

4. Podczas zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

należy uwzględnić dostosowania wynikające z udzielanej uczniom pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej.  



5. Prowadzenie zajęć zdalnych odbywa się z przestrzeganiem zasad ochrony danych 

osobowych zawartych w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych obowiązującej  

w szkole. 

  

§ 9 

Szczegółowa organizacja pracy szkoły zawarta jest w załączniku nr 2 do zarządzenia. 

 

§ 10 

Administracja i obsługa szkoły pracuje stacjonarnie lub zdalnie na podstawie odrębnych 

przepisów, zgodnie z przydzielonymi przez dyrektora szkoły obowiązkami. 

    

   § 11 

1. Nauczyciele i inni pracownicy szkoły wykonują swoje obowiązki w miejscu pracy. 

2. W uzasadnionych wypadkach, dotyczących stanu zagrożenia epidemiologicznego, 

pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie pracy zdalnej w domu.  

3. Pracownik musi oświadczyć, że posiada umiejętności i możliwości techniczne oraz 

lokalowe do wykonywania takiej pracy.  

4. Pracownik skierowany do pracy zdalnej ma obowiązek prowadzenia ewidencji 

wykonanych czynności oraz rejestrowania daty i czasu jej wykonywania. 

5. Pracownik dokumentuje swoją pracę w dzienniku elektronicznym Vulcan lub w  inny 

sposób ustalony przez dyrektora szkoły. 

6. Pracodawca może w każdej chwili cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej  

w domu. 

7. Pracownik w czasie wykonywania pracy zdalnej może korzystać ze sprzętu pracodawcy. 

   

    § 12 

1. Na terenie szkoły od dnia 4 maja 2021 r. obowiązuje nowa Procedura funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej nr 6  im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju  

w czasie epidemii z dnia 4 maja 2021 określająca zasady organizacji pracy szkoły  

w związku z zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i działania prewencyjne 

mające na celu uniknięcie rozprzestrzeniania się wirusa.  



2. Wprowadza się obowiązek zachowania dystansu między uczniami, nauczycielami  

i innymi pracownikami szkoły we wszystkich przestrzeniach wspólnych szkoły  

oraz stosowanie przez nich osłony ust i nosa. 

 

     § 13 

Nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zobowiązuję do zapoznania się z obowiązującą 

organizacją pracy.  

Wychowawców zobowiązuję do poinformowania uczniów i ich rodziców o obowiązującej 

organizacji pracy i funkcjonowaniu szkoły od dnia 4 maja 2021r.  

    

   § 14 

 Traci moc PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA 

TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju 

wprowadzona  zarządzeniem nr 1/2021 z 18 stycznia 2021r. 

 

  § 15 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                                            Robert Bareja 

                                                                                                            dyrektor szkoły 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 6 im. Janusza Korczaka w Jastrzębiu-Zdroju obowiązujące 

od dnia 4 maja 2021r.  

 

Załącznik  nr 2 

Zasady organizacji pracy i funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w 

Jastrzębiu-Zdroju w okresie pandemii Covid-19, obowiązujące od dnia 4 maja 2021 r. 


