
Zarządzenie nr 2/2022 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 

z dnia 18 stycznia 2022 r. 

 

w sprawie: w sprawie sposobu i trybu realizacji zadań szkoły  

w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania  

w związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID-19 

 

Na podstawie §1 ust.1 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 r. poz. 2301) 

oraz rozporządzenia MEN 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 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 

1. Od dnia 18 stycznia 2022 roku nauczyciele uczący w oddziałach 1a, 4a, 5a, 6a, 8a i 8b, a od 19 

stycznia 2022 w oddziale 7a, w których zawieszono zajęcia stacjonarne wykonują swoje 

obowiązki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  w miejscu zamieszkania, a 

w przypadku gdy jest to niemożliwe na terenie szkoły. Zawieszenie zajęć stacjonarnych trwa:  

w klasie 5a - do 22 stycznia 2022,  

w klasach 1a, 6a, 8b- do 23 stycznia 2022,  

w klasie 4a - do 24 stycznia 2022, 

w klasie 8a - do 24 stycznia 2022. 

w klasie 7a – od 19 stycznia 2022 do 24 stycznia 

 

2. Komunikację nauczycieli z uczniami i rodzicami, utrzymuje się za pomocą: 

1) platformy Google Classroom i Google Meet, 

2) dziennika elektronicznego Vulcan UONET+ (m.in. moduł wiadomości), 

3) strony szkolnej www.sp6malbork.edupage.org, 

4) telefonu do sekretariatu szkoły (55 272 20 35) i telefonów do rodziców, 

5) kontakt osobisty po uprzednim umówieniu wizyty. 

http://www.sp6malbork.edupage.org/
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3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się zgodnie z 

Zasadami organizacji zajęć online w Szkole Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego w 

Malborku, które opublikowane są na stronie głównej szkoły w zakładce Nauczanie Zdalne. 

4. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas 

odbywa się zgodnie z obowiązującym w szkole tygodniowym planem nauczania. Dopuszcza 

się zmiany w tym zakresie, ale po uprzednim uzgodnieniu  z dyrektorem szkoły zakresu treści 

nauczania oraz harmonogramu odbywania zajęć. 

5. Czas trwania zajęć edukacyjnych realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość wynosi od 30 do 45 minut. Czas trwania powinien być dostosowany  

do charakteru danych zajęć edukacyjnych i możliwości uczniów oraz bezpieczeństwa i 

higieny pracy umysłowej. 

6. Do sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i 

umiejętności uczniów zalicza się: 

1) udział ucznia w obowiązkowych zajęciach realizowanych za pomocą metod i technik 

kształcenia na odległość,  

2) wykonywanie pod nadzorem nauczyciela zleconych zadań, prac i testów. 

7. Dokumentowanie realizacji zadań szkoły i zadań poszczególnych nauczycieli jest 

dokonywane poprzez zapisy w dzienniku elektronicznym Vulcan UONET+.  

8. Nauczyciele umożliwiają konsultacje uczniom i rodzicom za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego i/lub platformy Google Classroom w terminach wcześniej uzgodnionych z 

nauczycielem. W przypadku uczniów klas 8 konsultacje mogą być zorganizowane na terenie 

szkoły. 

9. W przypadku potrzeby modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania nauczyciel 

zobowiązany jest przekazać w formie elektronicznej projekt zmian dyrektorowi szkoły do 

akceptacji. 

 

§2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Kochanowskiego 

Krzysztof Keński 


