
ZARZĄDZENIE NR 6/2022  

DYREKTORA SZKOŁY O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA  

NA TRYB ZDALNY DLA UCZNIÓW KLAS V-VIII  

W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W RADOMSKU 

z dnia 27.01.2022 r. 

Dyrektor szkoły na podstawie 

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

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915), 

• Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 

1389, 1830, 1859, 1870, 1960), 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 poz. 

186), 

• Statutu Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku - 

TEKST UJEDNOLICONY. Stan prawny na dzień 04.11.2021 r. 

 

zarządza co następuje:  

 

1. Od dnia 27.01.2022 r. do dnia 27.02.2022 r. uczniowie klas V-VIII Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Radomsku uczestniczą w zajęciach zdalnych według planu lekcji, 

który jest umieszczony na stronie internetowej szkoły w zakładce - 

http://psp1.radomsko.pl/wp-content/uploads/2022/01/2022-01-

17_plan_lekcji_klasy.pdf. 

2. Od 31.01.2022 r. będzie obowiązywał nowy plan lekcji, który zostanie opublikowany 

na stronie interentowej. 

3. Uczniowie klas V-VIII przechodzą na formę zdalnego nauczania, jaka została 

wypracowana wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości 

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

bieżąco będą zgłaszane wychowawcom klas. 

4. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązania problemów 

sprzętowych ucznia: 

1) powiadamiają o trudnościach dyrektora; 

2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych; 

3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym 

informują dyrektora szkoły. 

5. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje § 2 niniejszego Zarządzenia. 

6. System nauczania zdalnego uwzględnia wszystkich uczniów klas V-VIII znajdujących 

się w szkole. 

7. System nauczania zdalnego od 27.01.2022 r. do 27.02.2022 r. nie obejmuje oddziału 

przedszkolnego oraz oddziałów klas I-IV, którego zajęcia organizuje się tylko w trybie 

stacjonarnym. 

8. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom 

zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki. 



9. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie 

zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik 

nr 1 niniejszego Zarządzenia. 

10. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują 

zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem. 

11. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia 

dyrektora. 

 

§1 

 

Warunki organizacji nauczania zdalnego 

 

1. Od dnia 27.01.2022 r. zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach V-VIII do podjęcia 

pracy w trybie zdalnym. 

2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:  

1) kontakt za pomocą e-dziennik, 

2) kontakt e-mail na adres: dyrektorpsp1@radomsko.pl 

3) kontakt telefoniczny: tel. 44 683 44 48. 

3. Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów, 

pod warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne 

prowadzenie zdalnego nauczania. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, 

laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, 

lub nie posiada warunków do realizacji takiego nauczania w warunkach domowych, 

(niezwłocznie) informuje o tym fakcie dyrektora szkoły, najpóźniej do dnia 

poprzedzającego wdrożenie trybu zdalnego. W takiej sytuacji dyrektor szkoły (w miarę 

możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły, udostępni sprzęt 

służbowy do użytkowania w warunkach domowych lub zobowiąże nauczyciela do 

alternatywnej formy realizacji podstawy programowej (np.: przygotowania materiałów 

w formie drukowanej). 

5. Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie 

z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, 

wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły. 

6. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online 

w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) 

z zastosowaniem platformy i aplikacji edukacyjnych znajdujących się 

w www.office365.com 

7. Zdalna lekcja trwa 45 minut. 

8. Przerwy między lekcjami przedstawia załącznik nr 6. 

9. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy 

zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny 

(nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie odroczonym). 

Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-dziennika 

Synergia Librus (https://synergia.librus.pl/), a w sytuacji braku dostępu do Internetu 

z wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców. 

10. Nakazuję wszystkim nauczycielom do dnia poprzedzającego przejście w tryb zdalny 

określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić 

dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. Zaleca się 

kontakt za pomocą e-dziennika, platform edukacyjnych, kontakt telefoniczny. 

http://www.office365.com/


11. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które 

zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem 

możliwości psychofizycznych uczniów. 

12. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik 

nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi 

zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.  

13. Określam zasady raportowania realizacji podstawy programowej w zdalnym nauczaniu, 

które określono w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. Zobowiązuję nauczycieli 

do stosowania zapisów szczegółowych załącznika. 

 

§ 2 

 

Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania 

 

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku 

do powierzonych jego opiece uczniów. 

2. Wychowawca ma obowiązek:  

1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu 

nauczania, zgodnie z zasadami komunikowania się określonymi w załączniku nr 1, 

2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 

komputerowego i do Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca 

niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania 

problemu lub ewentualnego ustalenia alternatywnych form kształcenia, 

3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym 

informuje dyrektora szkoły. 

4) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, telefon) ze swoimi wychowankami, 

5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, 

które zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, 

6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych 

konsultacji z wychowawcą klasy. 

 

§ 3 

 

Obowiązki pedagoga/psychologa w czasie prowadzenia nauczania zdalnego 

 

1. Pedagog/psycholog szkolny jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z wcześniej 

ustalonym harmonogramem. 

2. Harmonogram pracy pedagoga/psychologa jest dostępny w widoczny miejscu 

na stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą 

elektroniczną przez dyrektora szkoły. 

3. Szczegółowe obowiązki pedagoga/psychologa szkoły określa załącznik nr 3 niniejszego 

zarządzenia. 

 

§ 4 

 

Zasady współpracy szkoły z sanepidem 

 

1. Dyrektor szkoły na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez 

Główny Inspektorat Sanitarny oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną 

i stosuje się do jego zaleceń. 



2. Dyrektor szkoły pisemnie ustala zasady przepływu informacji pomiędzy szkołą 

i sanepidem. 

3. W drodze porozumienia konkretny pracownik sanepidu zostaje wyznaczony 

do bezpośredniego kontaktu ze szkołą w sprawie monitorowania sytuacji epidemicznej 

oraz opiniowania stanu zagrożenia COVID-19 na danym terenie. 

4. Dyrektor szkoły pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem sanepidu w celu 

bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem się epidemii COVID-19. 

5. Korespondencja z pracownikiem sanepidu odbywa się drogą mailową. 

6. W sytuacjach szczególnych opiniowanie lub rekomendowanie działań może odbyć się 

drogą telefoniczną, z zastrzeżeniem, że wszelkie ustalenia między szkołą a sanepidem 

zostają wpisane do notatki służbowej, zatwierdzonej przez obie strony. 

7. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły 

natychmiast pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację sanitarno- 

epidemiologiczną. 

8. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub 

uczniów dyrektor szkoły natychmiast pisemnie informuje o tym fakcie lokalną stację 

sanitarno-epidemiologiczną. 

9. Dyrektor drogą e-mailową na bieżąco przekazuje pracownikowi sanepidu dane 

z raportów bezpieczeństwa celem zaopiniowania sytuacji. 

 

§ 5 

 

Zasady i sposób dokumentowania realizacji zadań szkoły/placówki w trybie zdalnym 

 

1. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. 

2. Szczegółowe sposoby prowadzenia dokumentacji szkolnej zostały opisane 

w załączniku nr 2. 

 

§ 6 

 

Zasady prowadzenia konsultacji z uczniem i jego rodzicami  

oraz sposób przekazywania im informacji o formie i terminach tych konsultacji 

 

1. Szkoła w ramach nauczania zdalnego organizuje dla uczniów i ich rodziców konsultacje 

z nauczycielami, pedagogiem, logopedą. 

2. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym poprzez np. komunikator 

online w ramach usługi TEAMS lub w czasie odroczonym: na zasadzie kontaktu 

poprzez e-dziennik. 

3. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel, pedagog, logopeda, informując 

wcześniej o tym fakcie dyrektora szkoły. 

4. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom poprzez  

e-dziennik.  

 

§ 7 

 

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności 

uczniów, oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia 

w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach w zdalnym trybie nauki 

 



1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów. 

2. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów 

prawnych o osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego. 

3. Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach 

oraz otrzymanych ocenach znajdują się w załączniku nr 4. 

 

§ 8 

 

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym trybie nauczania 

 

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania 

określone w Statucie Szkoły. 

2. Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość zostały 

określone w załączniku nr 5. 

 

§ 9 

 

Zasady prowadzenia zajęć w szkole w trybie stacjonarnym 

 

1. W klasach VIII Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Radomsku dyrektor szkoły może 

zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje 

do egzaminu ósmoklasisty. 

2. Nauczyciele uczący uczniów klas VIII z przedmiotów, które odbędą się na egzaminie 

ósmoklasisty w roku szkolnym 2021/2022 informują rodziców oraz uczniów klas VIII 

o możliwości zorganizowania konsultacji w szkole. 

3. Nauczyciel, który zorganizuje konsultacje w szkole dla uczniów klas VIII w dniach 

od 27.01.2022 do 27.02.2022 r. informuje dyrektora szkoły o dniu tygodnia oraz 

godzinie ich przeprowadzenia z jednodniowym wyprzedzeniem. 

4. Konsultacje odbywają się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które przedstawione 

są w dokumencie pt. Procedura bezpieczeństwa na terenie Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Radomsku w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, która została wprowadzona zarządzeniem nr 26/2020 

Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Radomsku 

z dnia 01.09.2021 r. 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Radomsku zapewnia organizację zajęć w sposób 

stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie 

tej szkoły dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli 

realizować zajęć w miejscu zamieszkania. 

6. Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze będą prowadzone stacjonarnie. 

 

§ 10 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

Podpis dyrektora szkoły 

  



Wykaz załączników: 

• Załącznik nr 1 Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami. 

• Załącznik nr 2 Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania 

zdalnego oraz zasady raportowania. 

• Załącznik nr 3 Obowiązki pedagoga/psychologa szkolnego w czasie trwania nauczania 

zdalnego. 

• Załącznik nr 4 Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania 

o postępach oraz otrzymanych ocenach. 

• Załącznik nr 5 Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania 

na odległość. 

• Załącznik nr 6 Lekcje i przerwy między lekcjami 

  



Załącznik nr 1 

Zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami w systemie nauczania zdalnego 

1. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania 

stałego kontaktu z rodzicami. 

2. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem 

następujących narzędzi: 

• e-dziennika, 

• komunikator online np. w usłudze TEAMS 

• telefonów komórkowych i stacjonarnych, 

3. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby 

oraz czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców. 

  



Załącznik nr 2 

Zasady prowadzenia dokumentacji szkolnej w czasie trwania nauczania zdalnego  

oraz zasady raportowania 

Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi 

przepisami: 

1) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia, 

2) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie 

i przesyłane drogą elektroniczną. 

 

  



Załącznik nr 3 

Obowiązki pedagoga/psychologa szkolnego w trakcie prowadzenia nauczania zdalnego 

Pedagog/psycholog szkolny ma obowiązek: 

1) ustalenia form i czasu kontaktu z uczniami i rodzicami i poinformowania o tym fakcie 

dyrektora szkoły, w tym ustalenie godzin dyżuru telefonicznego dla uczniów 

i rodziców, 

2) organizowania konsultacji online, 

3) świadczenia zdalnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie trwania sytuacji 

kryzysowej, w szczególności: 

a) otoczenia opieką uczniów i rodziców, u których stwierdzono nasilenie 

występowania reakcji stresowych, lękowych w związku z epidemią COVID-19, 

b) inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych, 

c) minimalizowanie negatywnych skutków zachowań uczniów pojawiających się 

w wyniku wdrażania nauczania zdalnego,  

d) otoczenia opieką i udzielanie wsparcia uczniom, którzy mają trudności z adaptacją 

do nauczania zdalnego, 

e) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do nauczania zdalnego, 

4) wspomagania nauczycieli w diagnozowaniu możliwości psychofizycznych uczniów 

w kontekście nauczania zdalnego. 

  



Załącznik nr 4 

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz 

otrzymanych ocenach 

 

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej 

(nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, 

quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym). 

2. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach 

edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu 

i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową. 

3. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu 

zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

4. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści 

podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek 

nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych wcześniej przez 

nauczyciela. 

5. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas 

bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez 

nauczyciela (np. poprzez e-dziennik lub komunikatory on-line w usłudze TEMAS). 

6. Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez niego 

ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. e-dziennik 

lub komunikatory on-line w usłudze TEMAS). 

7. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach 

w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki 

nauczania na odległość (np. poprzez e-dziennik lub komunikatory on-line w usłudze 

TEMAS). 

  



Załącznik nr 5 

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 

1. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

2. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, 

nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma 

umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

5. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany 

poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności 

wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 

6. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, 

w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in. 

7. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez 

ucznia. 

8. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać 

wykonane. 

9. Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania 

zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało 

wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

  



Załącznik nr 6 

 

Lekcje i przerwy między lekcjami 

 

Nr lekcji Początek lekcji Koniec lekcji 
Czas przerwy 

w minutach 

1.  8:00 8:45 5 

2.  8:50 9:35 10 

3.  9:45 10:30 10 

4.  10:40 11:25 15 

5.  11:40 12:25 15 

6.  12:40 13:25 5 

7.  13:30 14:15 5 

8.  14:20 15:05 5 

 

 


