
ZARZĄDZENIE Nr 16/21 
Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 

im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku 
z dnia 3 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia „Procedury organizacji realizacji zadań  
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Płocku w trakcie nauczania hybrydowego/zdalnego w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – aktualizacja”. 

 
 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 6  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 
1082 ze zm.), w z zw. art. 8a ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. 
Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.) i na podstawie § 1 rozporządzenia MEN z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz §  15 
ust. 2 pkt. 1 Statutu Szkoły zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
 

Ustalam „Procedury organizacji realizacji zadań w Szkole Podstawowej z Oddziałami 
Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku w trakcie nauczania 
hybrydowego/zdalnego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19 – aktualizacja”, która stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 
 

 
§ 2. 

 

Zobowiązuję wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nią i przestrzegania. 
 

§ 3. 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 
 
                                       
 
        
 
 
           Dyrektor Szkoły 
       -//- 
      mgr Bożena Rulak 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 16 /21  

Dyrektora Szkoły z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 w Płocku 

z dnia 03.11.2021 r. 
 

Procedura organizacji realizacji zadań  
w Szkole Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Płocku w trakcie nauczania hybrydowego/zdalnego w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - aktualizacja. 

 
 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku 
zwana dalej Szkołą i Dyrektorem, po ustaleniu, czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do 
infrastruktury informatycznej, oprogramowania i internetu umożliwiających interakcję między 
uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia w momencie wprowadzenia nauczania hybrydowego 
lub zdalnego zarządza, co następuje: 

1. Nauczanie hybrydowe lub zdalne  organizowane przez Szkołę dotyczy obowiązkowych zajęć 

edukacyjnych, nauczania indywidualnego, dodatkowych zajęć z  języka polskiego dla uczniów 

niebędących obywatelami polskimi oraz uczniów będących obywatelami polskimi, które 

pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, zajęć 

wynikających Z IPET-u i zajęć  pozalekcyjnych. Wszelkie zmiany w organizacji tych zajęć muszą 

być zaakceptowane przez Dyrektora.   

2. Zajęcia edukacyjne w klasach specjalnych i zajęcia rewalidacyjne z uczniami posiadającymi 

orzeczenie do kształcenia specjalnego mogą się odbywać w szkole (nauczyciel prowadzi je 

w maseczce) lub zdalnie. Nauczyciel prowadzący te zajęcia ustala sposób, czas i termin ich 

prowadzenia bezpośrednio z rodzicami dziecka. Informację przekazuje do dyrektora szkoły. 

3. Lekcje i zajęcia zdalne trwają od 30 min – do 45 min (decyzja należy do nauczyciela 

prowadzającego zajęcia). 

4. Nauczyciele realizują nauczanie zdalne lub hybrydowe w czasie rzeczywistym zgodnie 

z tygodniowym planem zajęć. Wszelkie zmiany w tym zakresie muszą być zaakceptowane 

przez Dyrektora. 

5. W trakcie nauczania hybrydowego nauczyciel jest obecny na terenie szkoły. Wszelkie zmiany 

w tym zakresie muszą być zaakceptowane przez Dyrektora. 

6. Po ustaleniu z nauczycielami, nauczanie zdalne lub hybrydowe w Szkole  odbywa się 

z wykorzystaniem platformy Office 365 – Taems. Wszelkie zmiany w tym zakresie muszą być 

zaakceptowane przez Dyrektora. 

7. Po ustaleniu z nauczycielami, Dyrektor określił źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, 

z których uczniowie mogą korzystać: 

1) Zintegrowana Platforma Edukacyjna (e-podręczniki) udostępniona przez Ministra 

Edukacji Narodowej pod adresem www.epodreczniki.pl, 

2) materiały dostępne na stronach internetowych: 

a) Ministerstwa Edukacji Narodowej, 

b) Mazowieckiego Kuratora Oświaty,  

c) Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,  

d) Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, 

e) Scholaris – Portal wiedzy dla nauczycieli  

f) Lektury.gov.pl  

g) Biblioteka cyfrowa POLONA  

h) Khan Academy  

http://www.epodreczniki.pl/
http://scholaris.pl/
http://scholaris.pl/
https://lektury.gov.pl/
https://polona.pl/
https://pl.khanacademy.org/


i) Ninateka  

j) Muzykoteka Szkolna  
k) Superbelfrzy RP 
l)  gov.pl/zdalnelekcje  

3) innych sposobów wybranych przez nauczyciela dostosowanych do możliwości uczniów 
i ich zasobów technicznych. 

8. Nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych realizują podstawę programową 

z poszczególnych przedmiotów zgodnie z planami wynikowymi przyjętymi do realizacji na rok 

szkolny 2021/2022 i wprowadzonymi do mobiDziennika, dostosowując je do obecnych 

możliwości i potrzeb uczniów wynikających z nauczania zdalnego. W razie konieczności 

zgłaszają Dyrektorowi potrzebę modyfikacji Szkolnego Zestawu Programów Nauczania. 

9. Nauczyciele i nauczyciele wspomagający uczniów objętych kształceniem specjalnym łączą się z 

uczniami w trakcie zajęć za pomocą platformy Office 365 – Taems. Ponadto opracowane 

materiały dydaktyczne mogą przesyłać przez mobiDziennik. 

10. Praca domowa dla uczniów jest zadawana przez mobiDziennik moduł „Zadania domowe”. 

11. Zapowiadanie  sprawdzianów odbywa się w mobiDzienniku zgodnie z obowiązującym w Szkole 

Ocenianiem Wewnątrzszkolnym. 

12. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach i grupach 

pozostaje zgodny z tygodniowym rozkładem obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

13. Sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy oraz umiejętności 

uczniów odbywa się zgodnie z Ocenianiem Wewnątrzszkolnym. 

14. Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 

ocenach odbywa się przez mobiDziennik. 

15. Nauczyciele potwierdzają uczestnictwo uczniów  w zajęciach zdalnych  w następujący sposób: 

 

e-obecność – uczeń był obecny w czasie zajęć zdalnych, 

 

e-nieobecność – uczeń nieobecny w czasie zajęć zdalnych. 

. 

16. Sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach zdalnych jest zgodny 

z § 72 ust. 1 pkt 1 i 2, tzn.:  

1) nieobecności ucznia  usprawiedliwiają rodzice przez dziennik elektroniczny, w panelu 
Usprawiedliwienia, podając powód nieobecności dziecka oraz termin lub pisząc 
o zwolnieniu lekarskim i czasie jego trwania; 

2) usprawiedliwienie ucznia powinno mieć miejsce w trakcie jego nieobecności 
lub najpóźniej w ciągu 5 dni od dnia powrotu dziecka do Szkoły. 

17. W przypadku, gdy materiały od uczniów zostaną dostarczane do sekretariatu Szkoły, przesyłką, 

listem czynność tę oznaczamy w następujący sposób: 

                materiały dostarczone do sekretariatu Szkoły, przesyłką, listem 
 

18. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalania tej oceny, 

o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. 

z 2020 r. poz. 1327) pozostają bez zmian w stosunku do wcześniej ustalonych w Statucie 

Szkoły. 

https://ninateka.pl/
http://www.muzykotekaszkolna.pl/
http://www.superbelfrzy.edu.pl/
https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje


19. Współpraca i konsultacje nauczycieli  z uczniami i rodzicami mogą odbywać się za 

pośrednictwem platformy Office 365 – Taems, mobiDziennika lub telefonu. 

20. Pedagodzy i psycholodzy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w systemie zdalnym 

lub stacjonarnym (w zależności od sytuacji) wszystkim uczniom i rodzicom w sytuacjach 

trudnych zgłoszonych przez mobiDziennik. 

21. W przypadku nagminnej e-nieobecności uczniów nauczyciele przedmiotów informują na 

bieżąco rodziców ucznia przez mobiDziennik lub telefonicznie.  Jeżeli działania nauczyciela nie 

odniosły żadnych skutków, zgłaszają to wychowawcom  uczniów. Ci ostatni  podejmują 

stosowne działania w tym zakresie. Jeżeli nie przyniosą one efektów,  przekazują pedagogom 

i psychologom nazwiska uczniów zagrożonych niespełnianiem obowiązku szkolnego 

i informację, co w tej sprawie zostało już zrobione. Pedagodzy i psycholodzy niezwłocznie 

nawiązują kontakt z rodzicami wskazanych uczniów i ustalają działania zaradcze. Informację 

zwrotną przekazują wychowawcy i dyrektorowi szkoły. 

22. W czasie nauczania hybrydowego i zdalnego obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa 

w odniesieniu do ustalonej  technologii informacyjno-komunikacyjnej, o której mowa w pkt 5: 

1) Nauczyciel podczas pracy w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły 

w związku z zagrożeniem COVID-19 może korzystać ze sprzętu komputerowego 

udostępnionego przez Szkołę. 

2) W przypadku korzystania podczas pracy, o której mowa w ust. 1, ze sprzętu 

prywatnego, nauczyciel dba o to, aby posiadany system operacyjny był aktualny, 

w szczególności aby zostały zainstalowane wszystkie aktualizacje dotyczące 

bezpieczeństwa oraz program antywirusowy. 

3) Podczas pracy, o której mowa w ust. 1, nauczyciel korzysta wyłącznie z ustalonych 

przez  Dyrektora programów do prowadzenia nauczania zdalnego z wykorzystaniem 

środków komunikacji na odległość. 

4) Uczeń w okresie nauki zdalnej korzysta z systemu operacyjnego z zainstalowanymi 

najnowszymi aktualizacjami związanymi z bezpieczeństwem. 

5) W czasie nauki zdalnej zaleca się niekorzystanie z publicznych punktów dostępu do 

internetu, lecz wyłącznie z zaufanego połączenia. 

23. Trudności związane z połączeniem się z uczniami na Taemsie nauczyciele zgłaszają przez 

mobiDziennik lub telefonicznie do informatyka uczącego tego ucznia. Informatycy zobowiązani 

są do pomocy w tym względzie. 

24. Nauczyciele, którzy z przyczyn technicznych nie mogą świadczyć pracy w systemie zdalnym 

poza szkołą, zobowiązani są do tej formy pracy w szkole. 

 


