
ZARZĄDZENIE Nr 5 /2020 
z dnia 25 marca 2020 r. 

 

DYREKTORA Szkoły Podstawowej nr 218  

im. Michała Kajki w Warszawie 

w sprawie wprowadzenia w  Szkole Podstawowej nr 218 im. Michała Kajki 

w Warszawie szczególnej organizacji pracy z uczniami i na ich rzecz 
 

W związku z wprowadzeniem na terenie kraju stanu epidemii, na podstawie § 1 rozporządzenia 

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, zarządza się co następuje: 

 

§ 1 
1. Na czas ograniczenia funkcjonowania szkół ustalam dla każdego poziomu klas 

organizację realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem kształcenia na odległość, w tym: 

a. tygodniowy zakres treści nauczania,  

b. organizację nauczania  

c. sposób monitorowania i oceniania postępów uczniów, zakresu ich wiadomości 

i umiejętności  

na okres od 25 marca do 8 kwietnia (do dnia rozpoczęcia przerwy świątecznej, wynikającej 

z organizacji roku szkolnego). Szczegółowa organizacja stanowi odpowiednio załączniki 

od nr 1 do nr 3 do niniejszego zarządzenia. Organizacja pracy, w tym szczególnie treści 

nauczania na kolejne okresy w razie potrzeby, będą publikowane terminie późniejszym. 

2. Organizacja nauczania opisana w ust. 1 uwzględnia: 

a. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

b. zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

c. możliwości psychofizyczne uczniów; 

d. naprzemienne kształcenia z użyciem monitorów i bez ich użycia. 

3. Zadania do pracy dla uczniów powinny w pierwszej kolejności wykorzystywać pracę w 

zeszytach, ćwiczeniach, z podręcznikiem, potem przy monitorze, tak, aby każdego dnia 

łącznie praca z monitorem na wszystkich zadanych lekcjach nie przekraczała norm 

bezpiecznej pracy przy ekranie ustalonych dla danego wieku. 

4. Pracę uczniów i komunikację z rodzicami danej klasy koordynuje wychowawca klasy 

wraz z nauczycielem świetlicy (w klasach I-III) lub pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej (w klasach IV-VIII) przydzielonym przez dyrektora szkoły do danej 

klasy. Współpraca z wychowawcą i innymi nauczycielami pracującymi z klasą powinna 

obejmować przede wszystkim: 

a. przygotowywanie i przesyłanie uczniom zadań dostosowanych do ich potrzeb  

i możliwości; 

b. udzielanie uczniom wsparcia i pomocy w wykonaniu trudniejszych zadań, 

organizacji własnego uczenia się; 

c. uzyskanie kontaktu z uczniami, którzy nie podjęli nauki on-line i organizacja ich 

pracy, zgodnie z możliwościami (w porozumieniu z rodzicami). 



5. Zapewnia się każdemu uczniowi (rodzicom ucznia) możliwość konsultacji  

z nauczycielem prowadzącym zajęcia. Podstawowym kanałem komunikacji z uczniami 

i rodzicami jest dziennik elektroniczny Librus oraz maile uzgodnione pomiędzy 

rodzicami i nauczycielami, w tym oparte na oprogramowaniu Office 365. W razie 

konieczności możliwy jest kontakt za pośrednictwem sekretariatu szkoły (nauczyciele 

nie posiadają telefonów służbowych). 

6. Należy tez korzystać z platform rekomendowanych przez MEN, platform zakupionych 

przez szkołę (np. do matematyki w klasach IV-VI), programów edukacyjnych w TV. 

Nauczyciele mogą korzystać z innych dostępnych kanałów komunikacji, o ile nie 

powoduje to wykluczenia ze zdalnej pracy pojedynczych uczniów lub grup. 

7. W szczególnych przypadkach, na wniosek i w porozumieniu z rodzicem ucznia 

wychowawca wraz z nauczycielem współpracującym i nauczycielami przedmiotu 

ustala inny niż opisany powyżej tryb pracy ucznia.  

8. Zakres realizowanych treści programowych, ocenę postępów uczniów oraz inne dane 

dotyczące realizacji zadań przez nauczycieli dokumentuje się w dzienniku 

elektronicznym Librus. W okresie zawieszenia zajęć szkolnych nie wystawia się ocen 

zachowania. Po jego zakończeniu ocenie zachowania za ten okres podlegać będzie 

przede wszystkim wywiązywanie się z obowiązków szkolnych. 

9. Przy dokonywaniu oceny efektów pracy ucznia uwzględnia się ustalone wcześniej 

dostosowania wynikające z orzeczeń, opinii i diagnoz indywidualnych. Pomoc 

psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów prowadzona jest zdalnie, w formach 

ustalanych indywidualnie pomiędzy nauczycielem i uczniem, jego rodzicem 

 

 

§ 2 

1. Zarządzenie podaje się do wiadomości rodziców, uczniów i nauczycieli poprzez jego 

publikację na stronie internetowej szkoły. 

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r.  

 

3. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi szkoły oraz wicedyrektorom  

i kierownikowi świetlicy. 

 

 

 

/ Ewa Skiba / 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 218  

    im. Michała Kajki w Warszawie 

 


