
Zarządzenie nr 22/2020 

 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Jasionce 

 

z dnia 23 października 2020 r. 

O ZMIANIE TRYBU NAUCZANIA NA TRYB ZDALNY  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W JASIONCE 

Na podstawie 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59), 
2. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 

1818 i 2197), 

3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 23 października 

2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 
4. Rozporządzeniem 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. 
5. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach. 
6. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania 

przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich 

działania. 
7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ  z dnia 20 marca 

2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

8. Statutu Szkoły Podstawowej w Jasionce 

  

zarządzam co następuje: 

  

1. Od dnia 26.10.2020r do 8.11.2020r uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w 

Jasionce przechodzą na zdalne nauczanie z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  
2. Zdalne nauczanie może być prowadzone przez nauczycieli poza szkołą pod 

warunkiem posiadania sprzętu i odpowiednich warunków umożliwiających 

prowadzenie zdalnego nauczania. 

3. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje sprzętem lub nie posiada odpowiednich 

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 zapewni sprzęt 



służbowy, dostępny na terenie szkoły lub udostępni sprzęt służbowy do użytkowania 

w warunkach domowych. 

4. Nauczyciele w szczególnych sytuacjach na polecenie dyrektora szkoły będą 

świadczyć pracę na terenie szkoły.  

5. Zajęcia świetlicowe, logopedyczne i biblioteka funkcjonować będą wg 

dotychczasowego harmonogramu. 

6. Zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach IV-VIII do podania dnia i godziny 

konsultacji dla uczniów i rodziców – załącznik nr 1, który będzie zamieszczony na 

stronie internetowej szkoły w zakładce „Zdalne nauczanie”. 

7. Zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach IV-VIII do dokonania analizy 

programów nauczania i dokonania ewentualnych modyfikacji uwzględniając 

przejście na zdalne nauczanie – załącznik nr 2. 

8. Organizacja zdalnego nauczania zawarta jest w „Procedurach organizacji zdalnego 

nauczania 2020/21 w Szkole Podstawowej w Jasionce”- załącznik nr 3.  
9. Zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach IV-VIII do podania źródeł i 

materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, z których będą korzystać uczniowie - 

załącznik nr 4. 
10. Zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach IV-VIII do ustalenia formy 

prowadzenia zdalnego nauczania – załącznik nr 5. 
11. Pracownicy obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie z 

ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem. 
12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

  

Jasionka, 23.10.2020r 

Ewa Piróg 

  

Podpis dyrektora szkoły 

 


