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Zarządzenie nr 6/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie 

z dnia 20 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany organizacji pracy szkoły 

w okresie od 21 stycznia 2022 r. do 11 lutego 2022 r. lub do odwołania 

 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), § 2 i § 18 pkt. 2a, 2b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowe j 

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 

i niepublicznych szkołach i placówkach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604), art. 3 ustawy z dnia 

2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2095), § 1, 1a i § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dn. 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.), § 1, § 3 

pkt 1-4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dn. 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 r. poz. 2301)  

zarządzam, co następuje:  

 

§ 1. W związku z brakami kadrowymi oraz z wystąpieniem w naszej szkole 

potwierdzonych, wynikami badań, wielu przypadków zakażeń COVID-19/SARS-CoV-

2/OMIKRON i ich pochodnych u uczniów, pracowników placówki, a także z uwagi na 

trudną sytuacją epidemiologiczną występującą na terenie naszego kraju zagrażającą 

zdrowiu uczniów od dnia 21 stycznia 2022 r. do dnia 11 lutego 2022 r. zawieszam 

wszystkie zajęcia, to znaczy: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w klasach: 

I- III oraz IV-VIII i w oddziałach przedszkolnych, zgodnie z obowiązującym 

tygodniowym planem zajęć. 

 

§ 2. Zajęcia dla wychowanków z oddziałów przedszkolnych i uczniów w zawieszonych 

oddziałach będą prowadzone w trybie zdalnym, z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

 

§ 3. Dla uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności (z orzeczeniami 

o potrzebie kształcenia specjalnego) nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, szkoła umożliwia 

realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie 

szkoły. 

 

§ 4. Nauka zdalna może być zorganizowana terenie szkoły wyłącznie dla zdrowych, 

pozbawionych jakichkolwiek objawów chorobowych uczniów, o których mowa w § 3 

i na pisemny wniosek rodzica/opiekuna. 
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§ 5. Świetlica i stołówka szkolna nie funkcjonują. 

 

§ 6. Biblioteka szkolna realizuje swoją dotychczasową działalność w trybie zdalnym, 

z wyłączeniem wypożyczania książek. 

 

§ 7. Nauczanie w trybie zdalnym będzie realizowane dla uczniów klas I-III i IV-VIII 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami 

wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

 

§ 8. W przypadku, gdy zajęcia, o których mowa w § 7, nie będą mogły być realizowane 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor ustala inny sposób 

realizowania tych zajęć. 

 

§ 9. Zajęcia w trybie zdalnym są realizowane przede wszystkim w formie „on-line” za 

pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams według obowiązującego planu zajęć oraz 

przerw śródlekcyjnych i trwają 45 minut, z czego minimum 30 minut przeznacza się na 

realizację zajęć, a maksymalnie 15 minut na inne czynności ucznia, np. na czynności 

związane z logowaniem/obsługą sprzętu komputerowego, udzielanie dodatkowych 

indywidualnych wskazówek przez nauczyciela czy przesyłaniem nauczycielowi 

wykonanych zadań. 

 

§ 10. Dopuszcza się realizowanie zajęć w trybie zdalnym w dwóch wariantach: 

 

1) wariant „on-line” – spotkanie nauczyciela z uczniami z wykorzystaniem 

platformy Microsoft Teams i zgodnie z § 9. 

 

2) wariant „zdalny” – nauczyciel przesyła uczniom opracowane w aplikacji 

OneDrive zadania możliwe do wykonania przez ucznia w ciągu 30 minut przez 

aplikację Teams i jest dostępny dla ucznia w czasie tych zajęć na platformie 

Microsoft Teams lub w inny sposób w celu udzielenia dodatkowych wskazówek. 

W razie awarii technicznej, kłopotów z zasięgiem sieci informatycznej i innymi 

utrudnieniami dopuszcza się przesyłanie uczniom materiałów przez dziennik 

elektroniczny – moduł: ZADANIA DOMOWE. Materiały są opracowane przez 

nauczycieli w formie karty pracy/instrukcji zawierającej: temat, cel zajęć 

i poszczególne czynności ucznia. Materiały są przesyłane uczniom od godz. 

15.00 w dniu poprzedzającym zajęcia do godz. 7.30 w dniu zajęć. 

 

§ 11. W celu zapewnienia właściwego sprawowania nadzoru pedagogicznego nad 

realizacją zajęć zobowiązuję: 

 

a) wszystkich pracowników pedagogicznych do zapisania nazwy zajęć (w aplikacji 

Microsoft Teams) według wzoru:  

 W polu - Dodaj tytuł: 7c_jęz._pol._Kowalski_J. (trzy lub cztery spacje 

w zależności od nazwy przedmiotu).  
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 W polu - : należy ustalić ostatni termin realizacji danych zajęć: do 

11.02.2022 

w terminie: do poniedziałku, tj. dn. 24 stycznia br. do godz. 18.00;  

b) wychowawców klas do zapisania zmian w planie zajęć powierzonej im klasy na 

okres: od 21 stycznia do 11 lutego 2022 r. Wychowawca klasy w dzienniku 

elektronicznym – module: Plan lekcji, obok nazw przedmiotów, dopisuje 

symbole: „onl” – wariant „on-line” (ewentualnie i po konsultacji z nauczycielami 

uczącymi w danym oddziale: „zd” – wariant „zdalny”), klikając na odpowiednią 

ikonę w terminie: do poniedziałku, tj. dn. 24 stycznia br. do godz. 18.00.  

 

§ 12. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do: 

1) udzielania wskazówek uczniom na bieżąco w czasie zajęć prowadzonych 

w wariancie „on-line”  oraz „zdalnym”; 

2) dbałości o właściwy dobór zadań edukacyjnych i zastosowanych metod, np. 

lekcje w wariancie „on-line” powinny przede wszystkim służyć wprowadzeniu 

nowych treści kształcenia, monitorowaniu i sprawdzaniu umiejętności uczniów, 

a zajęcia prowadzone w wariancie „zdalnym” powinny mieć charakter 

ćwiczeniowy, utrwalający wiedzę i umiejętności uczniów; 

3) sprawdzania zawartości oraz przydatności zaplanowanych do realizacji działań. 

 

§ 13. Dla uczniów klas VIII mogą być zorganizowane indywidualne lub grupowe 

konsultacje z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których 

uczeń przestępuje do egzaminu ósmoklasisty. Ustalenie harmonogramu 

cotygodniowych konsultacji z nauczycielem języka polskiego, matematyki, języka 

anielskiego w wariancie „on-line” powierza się właściwemu wicedyrektorowi szkoły. 

 

§ 14. Na terenie szkoły, w obecności nauczyciela przedmiotu lub specjalisty i dla 

uczniów, o których mowa w § 3, będą realizowane następujące zajęcia, według 

ustalonych i/lub zmodyfikowanych harmonogramów:  

1) zajęcia dydaktyczne w trybie zdalnym, 

2) zajęcia rewalidacyjne, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji ucznia lub klasy 

i jednocześnie zaleceń opinii orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych 

Ustalenie harmonogramu lub modyfikacje harmonogramu wymienionych zajęć 

powierza się właściwemu wicedyrektorowi szkoły. 

 

§ 15. W wariancie „on-line” lub w wariancie „zdalnym” będą realizowane następujące 

zajęcia dla uczniów kl. I-III oraz IV-VIII, z uwzględnieniem indywidualnej sytuacji 

ucznia lub klasy i jednocześnie zaleceń opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej: 

1) zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

2) zajęcia logopedyczne, 

3) nauczanie indywidualne. 
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§ 16. Realizowanie działalności przez podmioty zewnętrzne na terenie szkoły  - zgodnie 

z warunkami zawartymi w umowach najmu i jednocześnie zgodnie z aktualnymi 

odrębnymi przepisami prawa oraz reżimem sanitarno-epidemiologicznym. 

Ustalenie harmonogramu lub modyfikacje harmonogramu wynajmu pomieszczeń 

powierza się Kierownikowi obiektów sportowych. 

 

§ 17. Nauczyciele pełnią swoje obowiązki poza miejscem pracy (za wyjątkiem 

nauczycieli realizujących zajęcia i swoje obowiązki względem uczniów, o których 

mowa w § 3), pozostając w pełnej gotowości do pracy w szkole w ciągu 1,5 godziny od 

wezwania. W przypadku braku możliwości technicznych oraz lokalowych do 

wykonywania pracy zdalnej w miejscu zamieszkania nauczyciela, dyrektor szkoły 

zapewnia mu odpowiedni sprzęt i właściwe warunki w miejscu pracy. 

 

§ 18. Nauczyciele wspomagający, pedagodzy, psycholog, pełnią swoje obowiązki 

w miejscu pracy. 

 

§ 19. Pracownicy administracyjni pełnią swoje obowiązki w miejscu pracy lub za zgodą 

dyrektora szkoły i w uzasadnionych przypadkach poza miejscem pracy, pozostając 

w pełnej gotowości do pracy w szkole w ciągu 1,5 godziny od wezwania. W przypadku 

braku możliwości technicznych oraz lokalowych, do wykonywania pracy zdalnej 

w miejscu zamieszkania, pracownik wykonuje obowiązki służbowe w miejscu pracy. 

 

§ 20. Pracownicy obsługi pełnią swoje obowiązki w miejscu pracy. 

 

§ 21. Pracownicy szkoły, którzy realizują swoje obowiązki poza szkołą i o których 

mowa w § 17, § 19 dokumentują dodatkowo swoją pracę, odnotowując codziennie 

wykonywane czynności w rejestrze czynności, stanowiącym załącznik nr 1 do 

zarządzenia do zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 30 w Lublinie nr 36/2021 

z dn. 10 września 2021 r. 

 

§ 22. Rejestr czynności, o którym mowa w § 21, nauczyciele przekazują do dnia 

18 lutego 2022 r. właściwym wicedyrektorom szkoły, a wicedyrektorzy do kadr, zaś 

pracownicy administracyjni - bezpośrednio do kadr. 

 

§ 23. Nauczyciele i pracownicy administracyjni realizujący swoje obowiązki 

zawodowe poza miejscem ich stałego wykonywania, odpowiadają za poszanowanie 

i ochronę informacji poufnych oraz innych tajemnic prawnie chronionych, w tym 

tajemnicy danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby 

narazić pracodawcę na szkodę. 

 

§ 24. Zajęcia wychowania fizycznego realizowane w trybie zdalnym nie mogą przybrać 

formy zajęć praktycznych, tj. ćwiczeń wykonywanych przez ucznia w domu bez 

nadzoru nauczyciela. Zaleca się realizację programu wychowawczo - profilaktycznego 

w zakresie treści prozdrowotnych. 
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§ 25. Zebrania rodzicielskie, zespołów przedmiotowych, wychowawczych, 

zadaniowych będą odbywały się w trybie zdalnym do odwołania. 

 

§ 26. Ustalam następujące formy kontaktów z pracownikami szkoły: 

1. Kontakty rodziców z nauczycielami będą realizowane przez dziennik 

elektroniczny. 

2. Kontakty z pracownikami administracyjnymi realizowane będą telefonicznie 

bądź e-mailowo. 

3. Kontakty z wicedyrektorami będą realizowane przez dziennik elektroniczny lub 

po uprzednim telefonicznym lub e-mailowym uzgodnieniu wizyty w szkole, 

która podlega ewidencji. 

4. Kontakt z dyrektorem szkoły realizowany będzie za pośrednictwem sekretariatu 

szkoły – telefonicznie (81 744 61 10), e-mailowo (poczta@sp30.lublin.eu) lub 

osobiście w każdy czwartek w godz. 15.00-17.00, po uprzednim telefonicznym 

lub e-mailowym uzgodnieniu wizyty w szkole  z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. Osobista wizyta rodzica/opiekuna w szkole podlega ewidencji. 

5. Kontakt ze szkołą może odbywać się w godzinach pracy placówki. 

 

§ 27. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 21 stycznia 2022 r. 
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