
ZARZĄDZENIE NR 18/2021/2022  

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku 

z dnia 30 listopada 2021r.  

w sprawie wprowadzenia zdalnego nauczania dla oddziału 
 

Podstawa prawna: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082), 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2020r., 

poz. 1604), 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 1389 ze zm.), 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Górsku zarządza: 

 

§ 1. 

Od dnia 30.11.2021r. do dnia 06.12.2021r. włącznie uczniowie klasy 7b i 7c Szkoły Podstawowej  

w Górsku biorą udział w zdalnej formie nauczania zgodnie z planem lekcji dostępnym  

w dzienniku elektronicznym Librus – wszystkie lekcje odbywać się będą przy pomocy programu 

CISCO. 

 

§ 2. 

Każdy z uczniów klasy 7b i 7c przejdzie na zdalną formę nauczania przy pomocy programu CISCO 

oraz dziennika elektronicznego LIBRUS, przy jednoczesnym uwzględnieniu jego możliwości 

wyposażenia w sprzęt komputerowy, a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco 

będą zgłaszane do Wychowawcy oddziału. Numery do pokojów CISCO przesłane zostaną do 

uczniów poprzez dziennik elektroniczny Librus. 

 

§ 3. 

Wychowawca oddziału podejmuje działania mające na celu rozwiązanie problemów sprzętowych 

ucznia: 

1. powiadamia o trudnościach nauczyciela informatyki; 

2. pomaga w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych; 

3. monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania. 

 

§ 4. 

Nauczyciele uczący uczniów klasy 7b i 7c ze wszystkich przedmiotów przedstawiają 

(przypominają) swoim uczniom zasady współpracy, a także zasady oceniania w zdalnym trybie 

nauki. 

 

§ 5. 

Nauczyciele, którzy realizować będą u uczniów klasy 7b i 7c kształcenie na odległość zobowiązani 

są do obecności w szkole zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w §1. 

 



 

§ 6. 

W celu uzupełnienia nauczania zdalnego oraz w celu zróżnicowania form pracy, w przypadku braku 

obecności 100% uczniów na zajęciach online, zobowiązuję nauczycieli do pracy z uczniami  

w sposób asynchroniczny (tj. nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania  

w czasie odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego lub służbowej poczty elektronicznej, a w sytuacji braku dostępu do 

Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych rodziców lub za ich zgodą – telefonu 

komórkowego ucznia. 

 

§ 7. 

W przypadku braku dalszych negatywnych informacji dla tych klas powrót do stacjonarnego trybu 

nauki nastąpi z dniem 7 grudnia 2021r.  

 

§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

 

 

                       …..………………………………… 

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 


