
   

 

 

ZARZĄDZENIE Nr 14/2021 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej „Tęcza” w Zgorzelcu 

 z dnia 08.04.2021  

 

w sprawie częściowego ograniczenia funkcjonowania szkoły  

od dnia 12.04.2021r. do dnia 18.04.2021r. 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2021.651). Zarządzam: 

 

§1. 

 Od dnia 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju 

ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół: 

§2. 

 Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco: 

Wszystkie klasy Szkoły Podstawowej „Tęcza” w Zgorzelcu mają nauczanie zdalne na 
podstawie organizacji zamieszczanej na stronie https://www.szkoly-tecza.pl/plan-
zajec/.  

1. Wszystkie lekcje online odbywają się na platformie Office 365 poprzez 
aplikację Teams.  

2. Aby nauczanie było bardziej efektywne uczniowie włączają kamery 
internetowe na zdalnych zajęciach. W przypadku braku możliwości 
technicznych rodzic/opiekun prawny musi skontaktować się z wychowawcą. 

3. Wszystkie problemy techniczne, które powodują nieobecność ucznia na lekcji, 
muszą być usprawiedliwione przez rodzica/opiekuna prawnego u 
wychowawcy. Wychowawca przekazuje niezwłocznie tą informację 
nauczycielowi prowadzącemu zajęcia w danej chwili.  

4. Lekcja online dla kl. IV-VIII trwa 40 minut, dla kl. I-III trwa 35 min. 
5. Frekwencję na lekcjach w czasie zdalnego nauczania zapisujemy w e-dzienniku. 

 



6. Uczniowie, którzy nie mają możliwości technicznych mogą wypożyczyć sprzęt 
komputerowy ze szkoły, by uczestniczyć w nauczaniu zdalnym. 

7. Wszyscy nauczyciele prowadzą zajęcia zdalne zgodnie z Regulaminem Pracy 
Zdalnej. 

8. Uczniowie, odbywający naukę na odległość ,mają prawo do korzystania 
z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.  

9. Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne prowadzone są zdalnie. Możliwa jest 
zmiana terminu w uzgodnieniu z nauczycielem prowadzącym.  

10. Praca specjalistów i pedagoga szkolnego pozostaje bez zmian; 
11. Biblioteka szkolna jest czynna zgodnie z planem.  
12. Dyrektor szkoły może organizować uczniom klas ósmych konsultacje 

indywidualne lub w małych grupach. 
 

§3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor 

Agnieszka Olszewska 


