
ZARZĄDZENIE Nr 16/2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Koszalinie 

z dnia 06.11.2020r. 
w sprawie zawieszenia zajęć lekcyjnych w formie stacjonarnej 

w klasach I-VIII i realizację w ww. klasach zajęć w formie zdalnego nauczania 
od 09.11 do 29.11.2020r. 

 
 

Na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 ( D.z U. 2020 poz 1389 ze zmianiami ) 
zarządzam się, co następuje: 

 
 

§ 1. 

 
Od poniedziałku, 9 listopada 2020r. – 29 listopada 2020r. zawieszone zostają zajęcia stacjonarne dla uczniów klas 
I-III szkół podstawowych. Tym samym, do 29 listopada br. przedłużone zostaje zawieszenie zajęć stacjonarnych 
dla uczniów klas IV-VIII. W związku z tym zajęcia lekcyjne realizowane będą w formie zdalnego nauczania. 
 

§ 2. 
 
Organizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego wygląda następująco: 
 
1. Klasy I-III realizują podstawę programową w formie zajęć zdalnych prowadzonych przez nauczycieli uczących 
w ww. klasach na Platformie GENIALLY oraz na Platformie CLASSROOM w celu odbycia zajęć online - 3 x w 
tygodniu po 2h lekcyjne. Język angielski – online, zgodnie z planem. Religia- 1h zdalnie, 1 online, zgodnie z 
planem. Zajęcia na basenie – zawieszone. 
 
2. Klasy IV-VIII realizują podstawę programową w formie zajęć zdalnych prowadzonych przez nauczycieli 
uczących w ww. klasach, na platformie CLASSROOM. Wszystkie przedmioty w klasach IV-VIII prowadzone są 
online. Wyjątek stanowią lekcje wf – 2h zdalnie, 2h – online oraz religii, etyki – 1h zdalnie, 1h online. 

 
3. Lekcje i zajęcia odbywają się zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć, z tym, że lekcje online trwają 30 minut. 
 
4. Biblioteka szkolna dostępna jest dla uczniów 2 x w tygodniu – poniedziałek i czwartek w godzinach 10.00 – 
14.00. 
 
5. Świetlica szkolna funkcjonuje od 7.00 – 16.00, przy czym zajęcia świetlicowe w szczególności dla uczniów, 
których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. 
 
6. Stołówka szkolna funkcjonuje od 11.30 – 14.00. 
 
7. Wszyscy uczniowie klas I-VIII odbywający kształcenie na odległość realizują przyznane zajęcia z pomocy 
psychologiczno–pedagogicznej w formie zajęć zdalnych – online lub w szkole, jeśli zaistnieją przesłanki do pracy 
stacjonarnej z uczniem lub grupą uczniów. 
 
8. Praca specjalistów i pedagoga szkolnego w klasach I-VIII odbywa się online lub w szkole, jeśli zaistnieją 
przesłanki do pracy stacjonarnej z uczniem lub grupą uczniów. 
 
9. Podstawową platformą komunikacyjną nauczycieli z uczniami i rodzicami jest Dziennik Elektroniczny VULCAN. 
 
10. Szkoła otwarta jest w tym czasie od godz. 7.00 do godz. 17.00. 
 

§ 3. 
 
Wychowawcy i nauczyciele przeanalizują program nauczania i ewentualną jego modyfikację w sposób 
umożliwiający realizację ww. w zdalnym nauczaniu. 
 

§ 4. 
 
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz poszczególnych przedmiotów opracują zakres treści kształcenia tj. na 



czas kształcenia zdalnego 
 

§ 5. 
 
Nauczyciele wskażą formy pracy ucznia podlegające ocenianiu w pracy zdalnej. Informują uczniów i rodziców o 
postępach ucznia w nauce oraz uzyskanych przez niego ocenach w dzienniku elektronicznym VULCAN. 
 

§ 6. 
 
Odnotowywanie frekwencji uczniów odbywa się na podstawie aktywności ucznia podczas zajęć zdalnych, 
uczestnictwa w zajęciach online i wpisuje się do dziennika elektronicznego. 
 

§ 7. 
 

Rodzic / prawny opiekun dziecka ma obowiązek stałego kontaktu z nauczycielem w razie pojawiających się 
trudności w nauce lub innych przyczyn nieaktywności ucznia 

w procesie dydaktycznym ( brak logowania, brak aktywności podczas zajęć zdalnych, zajęć online, itp.) 

 
§ 8. 

 
Obowiązuje całkowity zakaz nagrywania zajęć lekcyjnych, zajęć z udzielanej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, konsultacji i spotkań prowadzonych w ramach kształcenia online. 
 

§ 9. 
 

Zobowiązuje się uczestników zdalnego nauczania do przestrzegania etykiety językowej i zachowanie kultury w 
komunikacji z nauczycielami. 

 
§ 10. 

 
Zarządzenie nr 16/2020 wchodzi w życie z dniem 09.11.2020r i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną. 
Zarządzenie obowiązuje do 29.11.2020r. 
 

 

Dyrektor Szkoły 
Danuta Mieszczak 

 

 
 


