
 
Zarządzenie  Nr 33/2021-2022 

dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Maksymiliana Golisza w Sztumie  
z dnia 15 grudnia 2021r. 

 
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły                                           

od dnia 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. 
 

 Na podstawie § 2 ust. 1, pkt 1,2, § 3 ust.1,5 § 4  ust.1,2, § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji  

i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U                

z 2021 poz.2301) 

 

zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 

         W związku z obowiązywaniem zapisów wyżej wymienionego w rozporządzenia wprowadzam            

z dniem  20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. ograniczenie funkcjonowania szkoły.  

 

§ 2. 

         Organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:  

1. Oddziały przedszkolne- realizują zajęcia na terenie szkoły, 

2. Klasy I-III – realizują obowiązek szkolny za pomocą metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu realizacji tych zadań, 

3. Klasy IV-VIII- realizują obowiązek szkolny za pomocą metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. 

 

§ 3. 

     Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do ponownego przeanalizowania programów nauczania                    

i ewentualnej ich modyfikacji w sposób umożliwiający realizację w zdalnym nauczaniu. Sugeruję, by 

treści najłatwiejsze i możliwe do opanowania przez uczniów w formie zdalnej nauki były 

uwzględnianie w pierwszej kolejności. Zalecam konsultacje w zespołach przedmiotowych,                               

z zachowaniem drogi elektronicznej. 

 

§ 4. 

       Zobowiązuję nauczycieli do przeanalizowania treści nauczania i opracowania na każdy tydzień 

tygodniowego zakresu treści kształcenia z zajęć wynikających z ramowych planów nauczania do 

realizowania w poszczególnych oddziałach, uwzględniając w szczególności: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego                       

w ciągu dnia,  

3) łączenia form i technik kształcenia polegających na użyciu monitorów ekranowych i bez ich 

użycia, 

4) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki realizowanych zajęć,               

w szczególności zajęć wychowania fizycznego, techniki, fizyki i chemii. 

 

Opracowania i analizy powinny znajdować się w dokumentacji nauczyciela. 

 

§ 5. 

      Polecam nauczycielom ponowne przeanalizowanie i ewentualne wprowadzenie zmian                               

w przedmiotowych systemach oceniania (wymaganiach edukacyjnych) w zakresie: 

1) wskazanie form pracy ucznia podlegających ocenianiu w pracy zdalnej; 

2) sposobu komunikowania uczniom i rodzicom informacji o osiągnięciach edukacyjnych; 

3) sposobu potwierdzania obecności uczniów na zajęciach zdalnego nauczania; 

   Wprowadzone zapisy mają być zgodne z regulacjami określonymi w Statucie szkoły  w rozdziale 

VI „Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania”. 

 



 

§ 6. 

      W celu zapewnienia prawidłowej realizacji statutowych zadań szkoły, Dyrektor szkoły może 

wydać imienne polecenia służbowe nauczycielom, których realizacja procesu dydaktycznego jest 

utrudniona bądź niemożliwa ze względu na formę nauczania na odległość. Przydzielone zadania 

prowadzone bezpośrednio z uczniami lub na ich rzecz nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego 

go pensum. 

   § 7. 

     Zobowiązuję wychowawców klas do przekazania rodzicom i uczniom informacji o Regulaminie 

organizacji pracy szkoły od dnia 20 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r., który stanowi Załącznik 

do Zarządzenia.  

§ 8. 

     Zobowiązuję wszystkich wychowawców uczniów klas I-VIII do przypomnienia uczniom  (forma 

realizacji zadania jest dowolna: ustna w ramach komunikatorów lub pisemna jako opracowanie) zasad 

i informacji  dotyczących bezpieczeństwa w sieci oraz zagadnień w zakresie cyberprzemocy, w tym 

etykiety pracy w sieci.  

§ 9. 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  20 grudnia 2021r. i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.   

 

 

 

    Dyrektor  szkoły 

                                                                                                   Agnieszka Bogucka 

 


