
 

 

INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY  
z dnia 28 stycznia 2022 r. 

ws. zmiany w organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej  

 w terminie od 31 stycznia do 27 lutego 2022 r.  

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022r. poz 186) 

1. W dniach od 31 stycznia do 27 lutego 2022 r. obowiązuje następująca organizacja nauczania:                                                                        

- klasy 1- 4 nauczanie w trybie stacjonarnym                                    

- klasy 5-8 nauczanie w trybie zdalnym. 

2. Rodziców uczniów klas 1-4 zobowiązuję do pilnego oddania sprzętu komputerowego wypożyczonego ze szkoły na 

potrzeby nauczania zdalnego. Nieprzekraczalny termin  31 stycznia w godzinach 7.00- 12.00 

3. Sprzęt komputerowy do nauki zdalnej będzie wypożyczany uczniom klas 5-8 w dniach:                                                  

- 31 stycznia godzina 14.00- 16.00                     

- 1 lutego godzina 7.00- 9.00 

4. Dowozy szkolne odbywać się będą wg dotychczasowego harmonogramu. 

5. Lekcje stacjonarne i zdalne prowadzone są wg aktualnego planu lekcji umieszczonego w Librusie (w niektórych klasach 

nastąpiły zmiany w planie lekcji w związku ze zmianą przydziału godzin zaj. obowiązkowych i pozalekcyjnych w II 

semestrze). 
6. Z uwagi na możliwe nieobecnoścí niektórych nauczycieli, w planie lekcji mogą być wprowadzane zmiany: zastępstwa,  

przesunięcia lekcji, “okienka”(tylko w przypadku nauki zdalnej), a w niektórych sytuacjach nawet odwołanie danej lekcji. 

Wszystkie te informacje na bieżąco dostępne będą w dzienniku Librus. Prosimy o codzienne monitorowanie zmian w 

planie lekcji oraz wiadomości. 

7. Uczniom klas 1-4  zostały przydzielone na stałe sale lekcyjne, wejścia/wyjścia oraz szatnie - § 2 ust.17 Zarządzenia nr 

3/2022 Dyrektora szkoły „Procedury bezpieczeństwa i organizacji pracy opracowane w celu zapobiegania                              

i przeciwdziałania COVID-19 wśród uczniów, rodziców i pracowników szkoły obowiązujących na terenie Szkoły 

Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej http://spnww.polskaszkola.pl/procedury-bezpieczenstwa/ )  
8. Nauczanie zdalne w naszej szkole będzie miało charakter: synchroniczny (zajęcia online w czasie rzeczywistym za 

pomocą narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami: Teams, OneNote, Forms)   i asynchroniczny (nauczyciel 

udostępnia wcześniej sprawdzone przez siebie: materiały, linki, filmy, a uczniowie wykonują zadania w czasie 

odroczonym lub rzeczywistym).  

9. Wszystkie kwestie związane z organizacją nauki zdalnej w naszej szkole opisane są w Zarządzeniu nr 44/2020 Dyrektora 

szkoły “Zasady organizacji pracy Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi Wielkiej w przypadku 

zmiany trybu pracy szkoły w okresie pandemii COVID-19" http://spnww.polskaszkola.pl/procedury-bezpieczenstwa/ ) 

10. W nauczaniu zdalnym i stacjonarnym realizujemy wszystkie zajęcia lekcyjne oraz inne zajęcia dodatkowe (logopedia, 

zdw, korekcyjno-kompensacyjne, koła zainteresowań, zajęcia z uczniem zdolnym, rewalidację, zajęcia indywidulane). 

Zapewniamy wsparcie pedagoga, psychologa, działania nauczycieli współorganizujących kształcenie uczniów 

niepełnosprawnych. 

11. W odniesieniu do uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć   z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia 

w szkole lub umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie 

szkoły.  W tym celu rodzic zobowiązany jest złożyć wniosek do dyrektora szkoły (do pobrania z sekretariatu szkoły lub 

ze szkolnej strony www - zakładka DOKUMENTY- INNE DRUKI- Wniosek o organizację zajęć na terenie szkoły dla 

ucznia niepełnosprawnego http://spnww.polskaszkola.pl/inne-druki/ )                

12. W przypadku problemów technicznych związanych z obsługą aplikacji należy kontaktować się z wychowawcą lub 

nauczycielem informatyki, techniki.  

13. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą dyrektora, na terenie szkoły mogą odbywać się bezpośrednie spotkania 

nauczycieli z rodzicami lub nauczycieli z uczniami. 

14. Świetlica szkolna pracuje od 6.00 do 16.00 i zapewnia opiekę uczniom klas 1-4 (zapisanym do świetlicy) oraz uczniom 

niepełnosprawnym, o których mowa w pkt 9.  

15. Biblioteka pracuje wg dotychczasowego harmonogramu dostępnego na stronie szkoły. 

16. Stołówka szkolna wydaje obiady uczniom, którzy uczą się w sposób stacjonarny. 

17. Konsultacje dla uczniów przygotowujących się do egzaminu  ósmoklasisty (indywidualne lub grupowe) mogą być 

organizowane na terenie szkoły. Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Organizacja konsultacji jest uzależniona od 

potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły. Uczeń przygotowujący się do egzaminu ósmoklasisty  ma możliwość 

wyjaśnienia trudnych kwestii, usystematyzowania materiału czy rozmowy z nauczycielem. Dodatkowo, w ramach 

konsultacji, na terenie szkoły mogą być organizowane testy sprawdzające poziom przygotowania uczniów do egzaminu 

ósmoklasisty. 

18. Konkursy. Za zgodą dyrektora szkoły uczniowie mogą brać udział w trybie stacjonarnym w konkursach, olimpiadach i 

turniejach przeprowadzanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 oraz art. 22 ust 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 

systemie oświaty. 
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