
 

 

Zarządzenie Nr 18/2020 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6  

im. Jana Pawła II w Chrzanowie z dnia 27 kwietnia 2020 roku. 

 
 

w sprawie organizacji pracy Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzanowie  

w związku ze wznowieniem pracy w okresie stanu epidemii. 

 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 

z późniejszymi zmianami), Ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, prze-

ciwdziałaniem i zwalczaniem CODIV-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych ( Dz.U  

z 2020 r. poz. 374 ze zm.)   w związku z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. z 11 marca 2020r. Poz.410 ze zmianami), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie  szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem   COVID-19 ( Dz.U. z 20 marca 2020r. Poz. 493 ze zmianami), 

zarządzam, co następuje: 

 

 §1 

1. Realizacja zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w Szkole Podsta-

wowej nr 6  im. Jana Pawła II w Chrzanowie zostaje wydłużona do 7 czerwca 2020 r. 

2. Od 18 maja 2020 r. za zgodą rodziców na terenie szkoły można prowadzić zajęcia rewalidacyjne  

w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem. 

3. Od 25 maja 2020 r: 

1) uczniowie klas 1-3, za zgodą rodziców mogą brać udział na terenie szkoły w zajęciach opiekuń-

czo–wychowawczych z elementami zajęć dydaktycznych; 

2) uczniowie klas 8  mają możliwość konsultacji  z nauczycielami przedmiotów., w szczególności 

egzaminacyjnych; 

3) uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej. 

4. Od 1 czerwca 2020 r., wszyscy uczniowie mają możliwość konsultacji  z nauczycielami przedmiotów. 

5. Udział uczniów w zajęciach na terenie szkoły jest możliwy po zapoznaniu się i przestrzeganiu Procedur 

bezpieczeństwa – załącznik do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II  

w Chrzanowie nr 19/2020  z dnia 18.05.2020 

§2 

 

1. Szkoła organizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów, 

których rodzice zgłosili potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej oraz złożyli dokumenty ( deklaracja, 

oświadczenia)  określonych w załączniku do Procedur przyjmowania uczniów klas 1-3 na zajęcia opie-

kuńczo-wychowawcze - Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Pawła II w Chrzano-

wie nr 20/2020 z dnia 18.05.2020 

2. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze prowadzą wychowawcy świetlicy szkolnej lub inni wyznaczeni 

przez dyrektora nauczyciele. 



 

 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych 

wspomagają uczniów w realizacji zajęć dydaktycznych, które odbywają się na dotychczasowych zasa-

dach tj.  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W celu realizacji tych zajęć nau-

czyciel sprawujący opiekę udostępnia uczniowi materiały dydaktyczne do zajęć zaplanowanych w da-

nym dniu, przygotowanych wcześniej i przysłanych do szkoły przez nauczyciela edukacji wczesnosz-

kolnej oraz innych nauczycieli prowadzących zajęcia w tych klasach. 

4. Godziny pracy świetlicy określi dyrektor szkoły. Czas pobytu ucznia w szkole nie może zostać wydłu-

żony w stosunku do czasu otwarcia świetlicy szkolnej. 

5.  W szkole dla uczniów prowadzone są konsultacje. Konsultacje mają charakter dobrowolny dla 

uczniów. 

6. Forma konsultacji przedmiotowych może być grupowa lub indywidualna. 

7. W czasie konsultacji nauczyciel udziela wyjaśnień związanych z tematyką zajęć, odpowiada na pytania  

i wątpliwości uczniów związane tematycznie z zajęciami prowadzonymi  z wykorzystaniem metod  

i technik kształcenia na odległość, wspomaga uczniów wymagających wsparcia dydaktycznego.  Kon-

sultacje dają również możliwość poprawy ocen uczniów na potrzebę klasyfikacji. 

8. Konsultacje przedmiotowe realizowane są z wykorzystaniem internetowej transmisji video, komunika-

torów, rozmowy telefonicznej, e-dziennika lub za pomocą innych narzędzi dostępnych dla uczniów,  

a także w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem na terenie szkoły. 

9. Konsultacje – w razie potrzeb, należy planować także w godzinach popołudniowych, aby zapewnić 

możliwość udzielenia wyjaśnień do lekcji uczniom, którzy wymagają pomocy rodziców przy logowaniu. 

10.  W terminarzu nauczyciel podaje opis: konsultacje przedmiotowe + wskazanie z jakiego rodzaju komu-

nikacji może korzystać uczeń (konsultacje online, konsultacje w szkole). 

11. W ramach wyznaczonych godzin konsultacji każdy nauczyciel, w godzinach przewidzianych do realiza-

cji w tygodniowym planie zajęć umieszczonym w terminarzu  i podanym do wiadomości uczniów i ro-

dziców, pozostaje do dyspozycji uczniów – gotowy do pracy przy komputerze lub na terenie szkoły. 

12. Konsultacje w kl. 8. w pierwszej kolejności dotyczą przedmiotów egzaminacyjnych,  a w pozostałych 

klasach w zależności od potrzeb uczniów.  

13. W przypadku konsultacji na terenie szkoły, w miarę możliwości, wyznacza się stałe sale na konsultacje 

dla tej samej grupy.  

14. W grupie konsultacyjnej może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą or-

ganu prowadzącego, można zwiększyć liczbę uczniów – nie więcej niż o 2 (jednak liczba osób przeby-

wających w sali nie  może przekraczać 1 osoba na 4  m2 . 

15. Uczniowie deklarują chęć konsultacji na terenie szkoły do czwartku każdego tygodnia do nauczyciela 

przedmiotu. Nauczyciel przekazuje informację dyrektorowi szkoły z podaniem liczby uczniów zainte-

resowanych konsultacjami w kolejnym tygodniu. Dyrektor, w porozumieniu z nauczycielem przedmio-

tu, biorąc pod uwagę liczbę zainteresowanych uczniów, ustala harmonogram konsultacji (termin, go-

dzina, sala). 



 

 

16. Konsultacje prowadzą nauczyciele przedmiotu. O terminie i czasie konsultacji nauczyciel informuje 

uczniów i rodziców poprzez terminarz i poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym. 

17. W dniu konsultacji uczeń przychodzi do szkoły w godzinach określonych w harmonogramie. W razie 

braku możliwości uczestnictwa w umówionych konsultacjach, uczeń lub rodzic niezwłocznie informują 

nauczyciela o tym fakcie, aby w tym czasie inny uczeń mógł skorzystać z zajęć.  

18. Nauczyciel prowadzący zajęcia  na terenie szkoły: 

1) wyjaśnia uczniom, jakie zasady bezpieczeństwa obecnie obowiązują w szkole i dlaczego zostały 

wprowadzone, 

2) organizuje konsultacje indywidualne oraz grupowe z uwzględnieniem odległości pomiędzy stano-

wiskami nauki min.1,5 m (1 uczeń – 1 stolik), 

3) nadzoruje korzystanie uczniów z zeszytów i książek oraz przyborów, zwraca uwagę, aby uczniowie 

nie pożyczali sobie przyborów i podręczników, 

4) wietrzy salę, w której prowadzi konsultacje, co najmniej raz na godzinę, 

5) przypomina uczniom, aby często i regularnie myli ręce, 

6) informuje o zasadach bezpiecznego wychodzenia ze szkoły, z zachowaniem dystansu społecznego. 

19. Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są indywidualnie, po uzgodnieniu terminu prowadzącego zajęcia  

z rodzicami ucznia. 

20. Zajęcia odbywają się w ustalonej, w miarę możliwości, na stałe sali. 

21. Podczas zajęć zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, za wyjątkiem sytuacji opisanej  

w procedurach bezpieczeństwa w związku z „Zasadami komunikacji wewnętrznej z rodzicami i pra-

cownikami”. 

22. W przypadku rewalidacji w formie zajęć logopedycznych obowiązkowe jest zakładanie przyłbicy przez 

nauczyciela. 

23. Podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej wszelkie czynności przy uczniu muszą być wykonywane z uży-

ciem bezpiecznych i dostępnych środków ochrony osobistej. 

24.  W przypadku, kiedy ze względu na brak zgody rodzica, bądź ryzyka wynikającego z charakteru zajęć 

lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ry-

zyka, praca z uczniami jest kontynuowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

25. Nauczyciel bibliotekarz umożliwia wypożyczanie książek. Uczniowie nie przebywają w bibliotece 

szkolnej. 

26. Godziny otwarcia biblioteki będą ograniczone, wg. harmonogramu podanego na stronie szkoły. 

27. Po otrzymaniu zamówienia książek poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie, bibliotekarz in-

formuje ucznia poprzez e-dziennik o terminie odbioru książek. 

28. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Zamówione przez 

czytelnika książki podaje wyłącznie pracownik szkoły. 

29. Wypożyczanie zbiorów biblioteki odbywa się tylko na zewnątrz do domu. 

30. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu. 



 

 

31. W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się wypożyczenie książek bezpośrednio z biblioteki szkolnej z 

zachowaniem dystansu społecznego oraz wymogów sanitarnych.  

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 18 maja 2020 r. 

 

 

 

 

dyrektor szkoły  

Agnieszka Białożyt 
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