
Zarządzenie nr 8/2022 

Dyrektora 

z dnia 26 stycznia 2022r 

 

O zmianie trybu nauczania na tryb zdalny w Zespole Kształcenia i Wychowania  

w Gniewinie 

Dyrektor szkoły 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. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

Oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

4. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo 

przebywających za granicą. 

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. Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek 

od 11 marca  2020 r. 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

9. Rozporządzenie 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 

 

10. Statutu Szkoły w Zespole Kształcenia i Wychowania w Gniewinie 

 oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym 

środowisku zarządza co następuje:                                                                      

                                                                       § 1 

 W związku z decyzją z dnia 25 stycznia 2022r. Powiatowego Inspektora Sanitarnego              

1. W klasie 4b   wprowadza się zdalny  tryb nauczania od dnia 26.01.2022r. do dnia 

28.01. 2022r. 

                                                                      



 

                                                                § 2 

 

1. Od dnia 26 stycznia  2022r.  uczniowie klas 5-8  Zespołu Kształcenia i Wychowania w 

Gniewinie będą brali udział w zajęciach online wedle ustalonego planu, który jest 

udostępniony na librusie i  na stronie internetowej szkoły. 

2. Od dnia 26 stycznia  2022r. Samorządowe Przedszkole oraz  uczniowie klas 0-4  Zespołu 

Kształcenia i Wychowania w Gniewinie będą brali udział w zajęciach stacjonarnych wedle 

ustalonego planu, który jest udostępniony na librusie i  na stronie internetowej szkoły. 

3. W Zespole Kształcenia i Wychowania w klasie 3b wprowadza się  zdalny tryb nauczania 

od dnia 27.01.2022r. do dnia 28.01. 2022r. 

4. Każdy z uczniów przejdzie na formę zdalnego nauczania, jaka została wypracowana 

wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości, wyposażenia w sprzęt 

komputerowy a wszelkie trudności związane z tym procesem na bieżąco będą zgłaszane 

wychowawcom klas. 

5. Wychowawcy klas podejmują działania mające na celu rozwiązanie problemów 

sprzętowych ucznia: 

1) powiadamiają o trudnościach dyrektora; 

2) pomagają w procesie pozyskania niezbędnego sprzętu z zasobów szkolnych; 

3) monitorują proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego rozwiązania, o czym 

informują dyrektora szkoły. 

6. Szczegółowe obowiązki wychowawców klas opisuje załącznik nr 1 niniejszego 

Zarządzenia. 

7. System nauczania zdalnego uwzględnia klasy 5-8  Zespołu Kształcenia i Wychowania 

 w Gniewinie. 

8. Nauczyciele wszystkich przedmiotów przedstawiają (przypominają) swoim uczniom 

zasady współpracy, a także sposoby oceniania w zdalnym trybie nauki. 

9. Nauczyciele powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia 

pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa załącznik nr 1 niniejszego 

Zarządzenia. 

10. Pracownicy administracji i obsługi w trakcie zdalnego trybu pracy szkoły pracują zgodnie 

z ustalonym i zatwierdzonym przez dyrektora szkoły harmonogramem. 

11. Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi poprzez wydanie kolejnego zarządzenia 

dyrektora.  

                                                                            

 

 



 

                                                                          § 3 

 

1. Od dnia 26 stycznia  2021r zobowiązuję wszystkich nauczycieli uczących w klasach     

5-8  do podjęcia pracy w trybie zdalnym, natomiast nauczycieli Samorządowe 

Przedszkola i nauczycieli  klas 0-4 w trybie stacjonarnym. 

2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem szkoły:  

1) kontakt za pomocą e-dziennik, 

2) kontakt e-mail na adres: home, platforma Teams 

3) kontakt telefoniczny. 

3. Zobowiązuję do prowadzenia zdalnego nauczania ze swoich prywatnych domów, pod 

warunkiem posiadania niezbędnego sprzętu umożliwiającego bezpieczne prowadzenie 

zdalnego nauczania. 

4. W przypadku, gdy nauczyciel nie dysponuje odpowiednim sprzętem (komputerem, 

laptopem z podłączeniem do Internetu), z którego mógłby skorzystać w domu, lub nie 

posiada 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 

 (w miarę możliwości) zapewni sprzęt służbowy, dostępny na terenie szkoły, udostępni 

sprzęt służbowy do użytkowania w warunkach domowych lub zobowiąże nauczyciela 

do alternatywnej formy realizacji podstawy programowej.  

5. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie  

z przydzielonym wymiarem godzin, z zastosowaniem narzędzi informatycznych, 

wcześniej zgłoszonych i zaakceptowanych przez dyrektora szkoły. 

6. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizacji zajęć lekcyjnych zgodnie                            

z tygodniowym planem lekcji, w czasie rzeczywistym ( nie należy łączyć zajęć w bloki 

bez przerw), z zachowaniem przerw między lekcjami. Jednostka lekcyjna trwa 45 

minut, zajęcia rewalidacyjne 60 minut.  

7. Zobowiązuję nauczycieli wspomagających do wspomagania uczniów na terenie szkoły 

za zgodą rodziców . 

8. Zobowiązuję wyznaczonych nauczycieli do sprawowania opieki nad uczniami, którzy 

nie posiadają w domu warunków do nauki zdalnej. 

9. Zdalne nauczanie ma mieć przede wszystkim charakter synchroniczny (zajęcia online 

w czasie rzeczywistym za pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się  

z uczniami) z zastosowaniem platformy Tems i innych aplikacji edukacyjnych. 

10. W celu uzupełnienia nauczania synchronicznego oraz w celu zróżnicowania form pracy 

zobowiązuję również nauczycieli do pracy z uczniami w sposób asynchroniczny 

(nauczyciel udostępnia materiały, a uczniowie wykonują zadania w czasie 

odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem 



e-dziennika lub poczty elektronicznej a w sytuacji braku dostępu do Internetu z 

wykorzystaniem telefonów komórkowych ucznia lub rodziców. 

11. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do dnia poprzedzającego przejście w tryb zdalny 

określenie warunków realizacji zdalnych konsultacji merytorycznych – należy określić 

dni tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzie komunikacji. 

12. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które 

zamierzają stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem 

możliwości psychofizycznych uczniów. 

13. Ustalam zasady komunikowania się nauczycieli z rodzicami, które stanowią załącznik 

nr 1 do zarządzenia i zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z tymi 

zasadami i stosowania ich w kontaktach z rodzicami.  

 

 

 

 

 

                                                                                    § 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

 

                                                                                            ..................................................... 

                                                                                             (podpis i pieczęć dyrektora)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik 1                                                                      

Obowiązki wychowawców w zakresie wprowadzenia zdalnego trybu nauczania 

  

W celu stworzenia sprawnie działającego systemu przepływu informacji pomiędzy 

uczniem/rodzicem i szkołą w sytuacji wdrożenia zdalnego nauczania określa się zadania 

wychowawcy klasy w tym zakresie. Są one niezbędne dla utrzymania prawidłowego 

funkcjonowania szkoły w sytuacji zagrożenia COVID-19. 

 

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora nauczania zdalnego w stosunku do 

powierzonych jego opiece uczniów.  

2. Wychowawca ma obowiązek:  

1) niezwłocznego poinformowania rodziców i uczniów swojej klasy o zmianie trybu nauczania, 

zgodnie z zasadami komunikowania, 

2) ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu komputerowego i do 

Internetu. W przypadku braku takiego dostępu wychowawca niezwłocznie zawiadamia o tym 

fakcie dyrektora szkoły w celu rozwiązania problemu lub ewentualnego ustalenia 

alternatywnych form kształcenia, 

3) monitoruje proces rozwiązania problemu do czasu jego pełnego ustąpienia, o czym informuje 

dyrektora szkoły. 

4) wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze 

swoimi wychowankami, 

5) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które 

zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, 

6) wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych konsultacji 

z wychowawcą klasy. 


