
Zarządzenie   Nr  33/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima  we Wrocławiu 

z dnia 26 października 2020 r.

w sprawie organizacji nauczania zdalnego w okresie zawieszenia zajęć w szkole
oraz obowiązków nauczycieli 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. _ Karta Nauczyciela (Dz.
U. z 2019 r. poz. 2215) w związku z § 1  Rozporządzenia MEN   z dnia 30 października
2020 r.  zmieniającego rozporządzenie  w sprawie   szczegółowych  rozwiązań  w okresie
czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku
z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1870) 

Zarządza się, co następuje:
§ 1.

Powołuję na lidera nauczania zdalnego Mirosława Rubachę.

§ 2.
Nauczanie  zdalne  obejmuje  wszystkich  uczniów  klas  IV-VIII  i  trwa  w okresie  od 26
października 2020r. do 8 listopada 20-20r. Nauczanie zdalne może zostać wydłużone.
Informacja  o  tym  zostanie  przekazana  Komunikatem  zamieszczonym  na  stronie
internetowej szkoły. 

§ 3.
W okresie, o którym mowa w § 2, dzieci oddziału przedszkolnego i uczniowie klas I-III
odbywają wszystkie zajęcia zgodnie z planem w trybie stacjonarnym.

§ 4.
Zobowiązuję  nauczycieli  edukacji  przedmiotowych  do  wprowadzenia  zmian
w programach nauczania w oparciu o które, w roku szkolnym 2020/2021 prowadzona
jest  edukacja  i  ograniczenie  się  do  realizacji  podstawy  programowej.   Opracowanie
pisemne  proponowanych  zmian  należy  przedstawić  w  formie  tabelarycznej,  jak
w załączniku  2 do  zarządzenia.  Opracowanie  obejmować  ma  2  najbliższe  tygodnie
szkolne, licząc od dnia 26 października 2020 r.. Termin realizacji: 26 października 2020
r.  Opracowania  należy  przesyłać  na  adres:  sekretariat.sp108@wroclawskaedukacja.pl
oraz  udostępnić  uczniom  i  rodzicom.   Zalecam  konsultacje  w  zespołach
przedmiotowych, z zachowaniem drogi elektronicznej.
W przypadku kontynuacji  nauki  zdalnej  w/w ustalenia obowiązują  do dnia  powrotu
wszystkich uczniów do nauki stacjonarnej..

§ 5.
Polecam wychowawcom przekazanie poprzez e-dziennik każdemu rodzicowi i uczniowi
komunikatów,  które  stanowią  załącznik  2  do  zarządzenia.  Dodatkowo  komunikaty
należy umieścić na stronie internetowej szkoły.
Za umieszczenie komunikatów odpowiadają: administrator sieci (R.Ogonowski) i lider
nauczania zdalnego (M. Rubacha).

§ 6.
Biorąc pod uwagę ograniczony dostęp do sprzętu w rodzinach wielodzietnych, obliguję
nauczycieli  do  wskazania  uczniom  i  rodzicom  dostępu  do  nauczania  zdalnego
proponowanego  przez  MEN  oraz  przekazywanie  informacji  o  realizacji  podstawy



programowej  w  szkole  (wskazanie  treści,  zadań  ćwiczeniowych  itp.).  Zalecam
wychowawcom,  by  zasugerowali  nawiązanie  kontaktów  między  uczniami  w  celu
koleżeńskiego przekazywania informacji uczniom, którzy mają trudności z dostępem do
lekcji on-line.

§ 7.
Przedstawiam  zaopiniowany  plan  zajęć  lekcyjnych  dla  poszczególnych  oddziałów,
uwzgledniający  30  minutowe  zajęcia  dydaktyczne  oraz  15  minutowe  konsultacje.
W przypadku  uwag,  proszę  je  kierować  na  podany  wcześniej  adres  kontaktowy  do
sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do dyrektora.  

§ 8.
Uwzględniając  potrzeby  psycho izyczne  uczniów,  w  tym  możliwość  podejmowania
intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz przepisy bhp lekcje trwające 45
minut ulegają podziałowi na 2 części:

 I część - 30 min – część merytoryczna
 II część – 15 min – indywidualne lub grupowe konsultacje z dyżurującym 

nauczycielem przedmiotu.
W przypadku uwag, proszę je kierować na podany wcześniej adres kontaktowy. 

§ 9. 
Długości przerw między zajęciami pozostają bez zmian.

§ 10. 
Dokumentowanie  zajęć  dydaktycznych  odbywa  się  z  wykorzystaniem  dziennika
elektronicznego. w pozostałych przypadkach w formach zaplanowanych na bieżący rok
szkolny.

§ 11.
Materiały  i  źródła  do  realizacji  zajęć,  z  których  uczniowie  mogą  korzystać  ustalają
i wskazują uczniom nauczyciele uczący. 

  § 12.
Obliguję wychowawców klas do mody ikacji Programu wychowawczo-pro ilaktycznego
w  poszczególnych  klasach  i  dostosowanie  go  do  bieżących  potrzeb  w  szczególności
uwzględnienia  zagadnień  związanych  z  bezpieczeństwem  w  sieci,  bhp  pracy  przy
komputerze, braku kontaktów koleżeńskich, samotnością itp..

§ 13.
Sposób oceniania i potwierdzania obecności uczniów na zajęciach oraz sposób i termin
usprawiedliwiania nieobecności uczniów pozostają bez zmian.

§ 14.
Godziny pracy pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego, logopedy, nauczycieli
nauczania indywidualnego (na wniosek rodziców), nauczycieli realizujących język polski
dla  obcokrajowców,  udzielających  wsparcia  uczniom  pochodzenia  romskiego
realizowane  są  on-line  w formie  konsultacji  i  porad  uczniom  i  rodzicom  lub  zajęć
prowadzonych  na platformie  Of ice  365 w godzinach  skorelowanych z  planem zajęć
dydaktycznych. Zajęcia te dla uczniów klas I-III odbywają się stacjonarnie.

§ 15.   
Nauczyciel informatyki prowadzi swoje lekcje zgodnie  ustalonym planem.



Nauczyciel informatyki wspiera dyrektora w zakresie prowadzenia on-line zebrań rady
pedagogicznej.  Nauczycieli  w pracy zdalnej  wspiera nauczyciel  informatyki oraz lider
kształcenia zdalnego.

§ 16.
Wprowadzam  tygodniowy  zakres  treści  nauczania  do  zrealizowania  w  poszczególnych
oddziałach w okresie ograniczenia funcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem COVID -
19.

§ 17.
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do udziału w ramach WDN w e-szkoleniu pt. „Jak
nauczyć  naszych  uczniów  bezpiecznego  korzystania  z  sieci?”  Materiały  szkoleniowe
przygotowuje  i  udostępnia  nauczycielom  na  skrzynki  służbowe  w  terminie  do  26
października 2020 lider nauczania zdalnego.
Nauczyciele zobowiązani są zapoznać się z materiałem. Na bazie informacji uzyskanych
na  szkoleniu  wychowawcy  klas  przekażą  wskazówki  swoim  wychowankom  (forma
realizacji  zadania  jest  dowolna:  ustna  w  ramach  komunikatorów  lub  pisemna  jako
opracowanie)  w  terminie  do  28  października  2020r.  informację  zamieszczają
w dzienniku lekcyjnym.

§ 18.
Tematy  zrealizowanych  zajęć  oraz  frekwencja  uczniów  odnotowywane  są  w  formie
elektronicznej.  W  przypadku  prowadzenia  dokumentacji  w  formie  papierowej
w odpowiednim dzienniku.

§ 19.
Czas  pracy  nauczyciela  w  zakresie  zajęć  obowiązkowych  odbywać  się  będzie  na
podstawie  wpisów tematów lekcji  i  frekwencji  uczniów w dzienniku elektronicznym.
Data i godzina wpisów jest potwierdzeniem obecności nauczyciela w pracy.

§ 20.
Zobowiązuję  wychowawców  klas  do  monitorowania  realizacji  obowiązku  szkolnego.
Niepokojącą absencję ucznia należy na bieżąco zgłaszać do pedagoga – Moniki Słabiak
(kontakt mailowy: monsla6286@edu.wroclaw.pl).
Wychowawców  klas  obliguję  do  szczególnego  monitorowania  spełniania  obowiązku
szkolnego.  Nauczyciele  przedmiotów  monitorują  problem  w  ramach  swoich  zajęć
i nieprawidłowości  zgłaszają  wychowawcy.  Wychowawca  na  bieżąco  informuje
rodziców o absencji i grożącej procedurze administracyjnej.

§ 21.
Obliguję do zapoznania się i zastosowania wobec siebie a także przeprowadzenia GDDW
na temat Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii COVID-
19 – stygmatyzacja społeczna – załącznik nr 2

§ 22.
Wprowadzam zmianę organizacji pracy pracowników administracji i obsługi oraz zasad
obowiązujących w pracy w związku z zagrożeniem COVID-19.

§ 23.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 26 października 2020 r. 
i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.  

                                                                                                                   
                                                                                                               ………………………………….



Załącznik 2

Wniosek nauczyciela o wprowadzenie zmian do programu nauczania
wpisanego do Szkolnego wykazu programów nauczania 

imię i nazwisko nuczyciela: .............................................
przedmiot/edukacja: ..........................................................

klasa
Termin

realizacji

Nr
kolejny

lekcji
Treści kształcenia / tematy lekcji/ cel operacyjny

VIII a
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2
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0



załącznik 1a
do Zarządzenia nr 33/2020 Dyrektora SP nr 108 we Wrocławiu z dnia 26.10.2020r.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie uczniów klas IV-VIII

Organizacja realizacji zadań a wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Zawieszenie  zajęć  w  szkole  w  sytuacji  zagrożenia  epidemiologicznego  COVID  -19

wymusiło zmianę techniki  realizacji  procesu  dydaktycznego również w naszej  szkole:
z zajęć prowadzonych stacjonarnie w pomieszczeniach szkolnych na zajęcia prowadzone
techniką  „nauki  na  odległość”,  tzw.  zdalne  nauczanie  prowadzone  na  platformie
Microsoft Office (Teams). 

2.  Zmiana techniki  uczenia się  i  nauczania nie  zwalnia  ucznia z obowiązku szkolnego,
określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

3. Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego
poprzez  wykorzystanie  platformy  edukacyjnej  Office  365  połączonej  ze  służbowymi
skrzynkami nauczycieli i uczniów oraz częściowo dziennika elektronicznego. 
Każdy uczeń dysponuje loginem i hasłem dostępu do „wirtualnej klasy” na wskazanej
platformie,  za  pomocą  którego  będzie  otrzymywał  wszelkie  materiały  dydaktyczne,
informacje oraz brał udział w lekcjach prowadzonych on-line.  

4. Materiały edukacyjne opracowywane będą z uwzględnieniem różnorodności zadań,
czasu  pracy,  równomiernego  obciążenia  uczniów  w  poszczególnych  dniach,
możliwości  psycho izycznych  uczniów,  łączenia  przemiennego  kształcenia
z użyciem monitorów ekranowych  i bez ich użycia. 

5. Inicjatorem  lekcji  każdorazowo  będzie  nauczyciel.  Uczeń,  poprzez  zalogowanie  się
o określonej  godzinie  (zgodnie  z  planem  lekcji,  który  zostanie  udostępniony  przez
wychowawców poszczególnych oddziałów),potwierdza swoją obecność na zajęciach. 

6. Wszelkie  prace  wykonywane  przez  ucznia  będą  dokumentowane  i  oceniane  przez
nauczyciela z wykorzystaniem wskazanej platformy. Ocena będzie jawna i dostępna dla
zainteresowanego w zakładce „Ocenianie”.

7. Informuję, że pedagog i psycholog szkolny pozostają do dyspozycji uczniów i Państwa
zgodnie z grafikiem w godzinach swojej pracy z wyłączeniem czasu przeznaczonego na
zajęcia  prowadzone w trybie stacjonarnym w oddziale  przedszkolnym i  klasach I-III.
Grafik opublikowany jest na stronie internetowej szkoły: www.sp108.edu.pl w zakładce
„Nasza szkoła”.  Kontakt  on-line możliwy będzie  poprzez komunikator  na  platformie
Office 365. Materiały z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego sukcesywnie
umieszczane będą w dzienniku elektronicznym w zakładce „Informacje”.

8. Zajęcia  terapii  pedagogicznej,  korekcyjno-kompensacyjne oraz logopedyczne odbywać
się  będą  zgodnie  z dotychczasowym   grafikiem  nauczyciela  także  za  pośrednictwem
platformy Office 365.



9. Dostosowania  i  nauczanie  indywidualne  organizowane  jest  wyłącznie  na  podstawie
opinii/orzeczenia  złożonego  w  sekretariacie  szkoły  wraz  z  pismem  przewodnim  od
rodzica.  Pismo  wraz  z opinią/orzeczeniem  z  poradni  psychologiczno-pedagogicznej
należy dostarczyć do sekretariatu szkoły. Dokumenty do szkoły można dostarczyć drogą
listowną  lub  złożyć  w przedsionku  szkoły  w  pojemniku  przeznaczonym  na
korespondencję (w zaklejonej kopercie).  Nauczanie indywidualne odbywa się w domu
ucznia a na prośbę rodziców może być zorganizowane zdalnie. 

10. W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą
komputera  lub  potrzebą  nabycia  umiejętności  obsługi  programów  lub  aplikacji
wykorzystywanych w procesie zdalnego nauczania szkoła umożliwia rodzicom i uczniom
indywidualne konsultacje.
Kontakt z informatykiem poprzez platformę Office 356: 
1) uczniowie konsultują się podczas bieżących zajęć z nauczycielem;
2) Rodzice – pisząc na skrzynkę mailową informatyka;
3) nauczyciele – indywidualnie według ustalonych przez informatyka zasad.

11. Pracownicy  administracji  i  obsługi  pełnią  w szkole  tylko  niezbędne  dyżury.  Prosimy
o ewentualny (w sprawach istotnych) kontakt telefoniczny z sekretariatem w godz. 10:00-
13:00 (tel. 71 7986838 w.100)
Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – boisko szkolne,
sala gimnastyczna, jadalnia).
W  każdej  sprawie  ze  szkołą  można  się  kontaktować  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej: sekretariat.sp108@wroclawskaedukacja.pl.

12. Kontakt z dyrektorem szkoły za pośrednictwem sekretariatu w godzinach jego pracy.
Kontakt z nauczycielami uczącymi poprzez e-dziennik. Tą drogą także z nauczycielami
można umawiać się na telespotkanie.

Zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb
sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
To  na  Państwu  spoczywa  odpowiedzialność  za  skuteczność  realizacji  zaleceń  sanitarno-
epidemiologicznych,  a  tym samym za  bezpieczeństwo  swoje  i  swoich  dzieci,  a  Naszych
Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie epidemii
pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni
ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich
dzieci.                                    

Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest
rygorystyczne  przestrzeganie  zasad  higieny  osobistej.  Konieczne  jest  również  bieżące
śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji
przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu
koronawirusem  oraz  o  sposobach  zapobiegania  można  znaleźć  na  stronie
h ps://gis.gov.pl/Aktualnosci.  Dodatkowo,  informacje  będą  zamieszczane  na  stronie
internetowej szkoły w zakładce „BHP w czasie koronawirusa”.

                                                                                                                                           Z poważaniem

 Dyrektor szkoły



załącznik 1b
do Zarządzenia nr 33/2020 Dyrektora SP nr 108 we Wrocławiu z dnia 26.10.2020r.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie uczniów realizujących
proces dydaktyczny w trybie nauczania indywidualnego

 1. Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło
zmianę  techniki  realizacji  procesu  dydaktycznego  również  w  naszej  szkole:  z  zajęć
prowadzonych stacjonarnie w domach uczniów na zajęcia prowadzone techniką „nauki na
odległość”, tzw. zdalne nauczanie.
 2.  Zmiana  techniki  uczenia  się  i  nauczania  nie  zwalnia  ucznia  z  obowiązku  szkolnego,
określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 
3. Nauczanie indywidualne odbywa się w domu ucznia.  Jednak ze względu na zagrożenie
epidemiologiczne na wniosek rodzica może być prowadzone również zdalnie. 
4.  Nauczanie  indywidualne  organizowane  jest  wyłącznie  na  podstawie  orzeczenia
o potrzebie  nauczania  indywidualnego  złożonego  w  sekretariacie  szkoły  wraz  z  pismem
przewodnim od rodziców. Dokumenty do szkoły można dostarczyć drogą listowną, złożyć
w przedsionku  szkoły  w  pojemniku  przeznaczonym  na  korespondencję  (w  zaklejonej
kopercie). Nauczanie indywidualne odbywa się w domu ucznia a na pisemną prośbę rodzica-
zdalnie. 
5.  W przypadku nauczania  zdalnego,  organizacja  polega na  tym,  że  nasi  uczniowie  będą
uczestnikami  procesu dydaktycznego poprzez wykorzystanie  pla ormy edukacyjnej  Office
365 połączonej  ze służbowymi skrzynkami nauczycieli  i  uczniów oraz częściowo dziennika
elektronicznego. 
6. Do czasu zorganizowania nauczania indywidualnego uczeń zobowiązany jest uczestniczyć
w  lekcjach  prowadzonych  zdalnie  w   charakterze  obserwatora  (realizacja  obowiązku
szkolnego).

Każdy  uczeń  dysponuje  loginem  i  hasłem  dostępu  na  wskazanej  pla ormie,  za  pomocą
którego  będzie  otrzymywał  wszelkie  materiały  dydaktyczne,  informacje  oraz  brał  udział
w indywidualnej lekcji prowadzonych on-line.  
6. Materiały edukacyjne opracowywane będą z uwzględnieniem różnorodności zadań,
czasu  pracy,  równomiernego  obciążenia  ucznia  w  poszczególnych  dniach,  jego
możliwości psycho izycznych, łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów
ekranowych  i bez ich użycia. 
7.  Inicjatorem  lekcji  każdorazowo  będzie  nauczyciel.  Uczeń,  poprzez  zalogowanie  się
o określonej  godzinie (zgodnie z otrzymanym od wychowawcy planem lekcji),  potwierdza
swoją obecność na zajęciach. 
8.  Wszelkie  prace  wykonywane  przez  ucznia  będą  dokumentowane  i  oceniane  przez
nauczyciela  poprzez  wskazaną  pla ormę.  Ocena  będzie  jawna  i  dostępna  dla
zainteresowanego w zakładce „Ocenianie”.
9. Nauczanie indywidualne odbywa się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.
10. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przy czym część merytoryczna – 30 min. i bezpośrednio
po lekcji ewentualne konsultacje – 15 min.



11.  Informuję,  że  pedagog i  psycholog szkolny pozostają  do dyspozycji  ucznia  i  Państwa
zgodnie  z grafikiem  w  godzinach  swojej  pracy.  Grafik  opublikowany  jest  na  stronie
internetowej szkoły: www.sp108.edu.pl w zakładce „Nasza szkoła”. Kontakt on-line możliwy
będzie  poprzez  komunikator  na  pla ormie  Office  365.  Materiały  z  zakresu  wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego sukcesywnie umieszczane będą w dzienniku elektronicznym
w zakładce „Informacje”.

12. W szkole zorganizowano zdalną pomoc informatyka. W przypadku trudności z obsługą
komputera  lub  potrzebą  nabycia  umiejętności  obsługi  programów  lub  aplikacji
wykorzystywanych  w  procesie  zdalnego  nauczania  szkoła  umożliwia  rodzicom  i  uczniom
indywidualne konsultacje.
13. Kontakt z informatykiem poprzez pla ormę Office 356: 

uczniowie konsultują się podczas bieżących zajęć z nauczycielem;
Rodzice – pisząc na skrzynkę mailową informatyka;
nauczyciele – indywidualnie według ustalonych przez informatyka zasad.

14. Pracownicy  administracji  i  obsługi  pełnią  w  szkole  tylko  niezbędne  dyżury.  Prosimy
o ewentualny (w sprawach istotnych) kontakt telefoniczny z sekretariatem w godz. 10:00-13:00 (tel.
71 7986838 w.100)
15. Wszystkie  szkolne  obiekty  są  zamknięte  dla  osób  postronnych  (w  tym  –  boisko
szkolne, sala gimnastyczna, jadalnia).
16. W każdej sprawie ze szkołą można się kontaktować za pośrednictwem poczty
elektronicznej:   sekretariat.sp108@wroclawskaedukacja.pl lub telefonicznie: 071 7986838
w. 100. 

17. Kontakt z dyrektorem szkoły za pośrednictwem sekretariatu w godzinach jego pracy.
18. Kontakt z nauczycielami uczącymi w formie pisemnej poprzez e-dziennik. Tą drogą także 
      można umawiać się na telespotkanie.

 Zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb
sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 To  na  Państwu  spoczywa  odpowiedzialność  za  skuteczność  realizacji  zaleceń  sanitarno-
epidemiologicznych,  a  tym  samym  za  bezpieczeństwo  swoje  i  swoich  dzieci,  a  Naszych
Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie,  by Wasze dzieci  w czasie epidemii
pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni
ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich
dzieci.                                    

Podstawowym  warunkiem  skuteczności  ograniczenia  rozprzestrzeniania  się  koronawirusa
jest  rygorystyczne przestrzeganie  zasad higieny  osobistej.  Konieczne jest  również bieżące
śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji
przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu
koronawirusem  oraz  o  sposobach  zapobiegania  można  znaleźć  na  stronie
h ps://gis.gov.pl/Aktualnosci.  Dodatkowo,  informacje  będą  zamieszczane  na  stronie
internetowej szkoły w zakładce „BHP w czasie koronawirusa”.

                                                                                                                                         Z poważaniem

 Dyrektor szkoły



załącznik 1c
do Zarządzenia nr 33/2020 Dyrektora SP nr 108 we Wrocławiu z dnia 26.10.2020r.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie uczniów realizujących
dodatkowe lekcje języka polskiego dla obcokrajowców

 1. Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło
zmianę  techniki  realizacji  procesu  dydaktycznego  również  w  naszej  szkole:  z  zajęć
prowadzonych stacjonarnie w szkole na zajęcia prowadzone techniką „nauki na odległość”,
tzw. zdalne nauczanie.

 2.  Zmiana  techniki  uczenia  się  i  nauczania  nie  zwalnia  ucznia  z  obowiązku  szkolnego,
określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

3.  Organizacja  nauczania  polega  na  tym,  że  nasi  uczniowie  będą  uczestnikami  procesu
dydaktycznego  poprzez  wykorzystanie  pla ormy  edukacyjnej  Office  365  połączonej  ze
służbowymi skrzynkami nauczycieli i uczniów oraz częściowo dziennika elektronicznego. 
Każdy  uczeń  dysponuje  loginem  i  hasłem  dostępu  na  wskazanej  pla ormie   (jeżeli
uczestniczy w zajęciach z klasą, to jest to ten sam login  hasło), za pomocą którego będzie
otrzymywał  wszelkie  materiały  dydaktyczne,  informacje  oraz  brał  udział  w indywidualnej
lekcji prowadzonych on-line.  

4. Materiały edukacyjne opracowywane będą z uwzględnieniem różnorodności zadań,
czasu  pracy,  równomiernego  obciążenia  ucznia  w  poszczególnych  dniach,  jego
możliwości psycho izycznych, łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów
ekranowych  i bez ich użycia. 

5.  Inicjatorem  lekcji  każdorazowo  będzie  nauczyciel.  Uczeń,  poprzez  zalogowanie  się
o określonej  godzinie (zgodnie z otrzymanym od nauczyciela uczącego), potwierdza swoją
obecność na zajęciach. 

6. Informacja o postępach w nauce udostępniana będzie dla zainteresowanego w zakładce
„Ocenianie”.

7. Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przy czym część merytoryczna – 30 min. i bezpośrednio
po lekcji ewentualne konsultacje – 15 min.

Informuję, że pedagog i psycholog szkolny pozostają do dyspozycji ucznia i Państwa zgodnie
z grafikiem  w  godzinach  swojej  pracy.  Grafik  opublikowany  jest  na  stronie  internetowej
szkoły:  www.sp108.edu.pl w  zakładce  „Nasza  szkoła”.  Kontakt  on-line  możliwy  będzie



poprzez komunikator na pla ormie Office 365. Materiały z zakresu wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego  sukcesywnie  umieszczane  będą  w  dzienniku  elektronicznym  w  zakładce
„Informacje”.

W  szkole  zorganizowano  zdalną  pomoc  informatyka.  W  przypadku  trudności  z  obsługą
komputera  lub  potrzebą  nabycia  umiejętności  obsługi  programów  lub  aplikacji
wykorzystywanych  w  procesie  zdalnego  nauczania  szkoła  umożliwia  rodzicom  i  uczniom
indywidualne konsultacje.

Kontakt z informatykiem poprzez platformę Office 356: 
1) Rodzice lub asystent rodziny – z wykorzystaniem  poczty email;
2) nauczyciele – indywidualnie według ustalonych przez informatyka zasad.

Pracownicy  administracji  i  obsługi  pełnią  w  szkole  tylko  niezbędne  dyżury.  Prosimy
o ewentualny (w sprawach istotnych) kontakt telefoniczny z sekretariatem w godz. 10:00-
13:00 (tel. 71 7986838 w.100)
Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – boisko szkolne, sala
gimnastyczna, jadalnia).
W każdej sprawie ze szkołą można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sekretariat.sp108@wroclawskaedukacja.pl lub telefonicznie: 0717986838 w. 100
Kontakt z dyrektorem szkoły za pośrednictwem sekretariatu w godzinach jego pracy.
Kontakt z nauczycielami uczącymi w formie pisemnej poprzez  e-dziennik.  Tą drogą także
można umawiać się na telespotkanie.

 Zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb
sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 To  na  Państwu  spoczywa  odpowiedzialność  za  skuteczność  realizacji  zaleceń  sanitarno-
epidemiologicznych,  a  tym  samym  za  bezpieczeństwo  swoje  i  swoich  dzieci,  a  Naszych
Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie,  by Wasze dzieci  w czasie epidemii
pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni
ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich
dzieci.                                    

Podstawowym  warunkiem  skuteczności  ograniczenia  rozprzestrzeniania  się  koronawirusa
jest  rygorystyczne przestrzeganie  zasad higieny  osobistej.  Konieczne jest  również bieżące
śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji
przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu
koronawirusem  oraz  o  sposobach  zapobiegania  można  znaleźć  na  stronie
h ps://gis.gov.pl/Aktualnosci.  Dodatkowo,  informacje  będą  zamieszczane  na  stronie
internetowej szkoły w zakładce „BHP w czasie koronawirusa”.

                                                                                                                                          Z poważaniem

 Dyrektor szkoły



załącznik 1d
do Zarządzenia nr 33/2020 Dyrektora SP nr 108 we Wrocławiu z dnia 26.10.2020r.

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie uczniów korzystających
z programu wsparcia uczniów pochodzenia romskiego 

 1. Zawieszenie zajęć w szkole w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID -19 wymusiło
zmianę  techniki  realizacji  procesu  dydaktycznego  również  w  naszej  szkole:  z  zajęć
prowadzonych stacjonarnie w domach uczniów na zajęcia prowadzone techniką „nauki na
odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 2.  Zmiana  techniki  uczenia  się  i  nauczania  nie  zwalnia  ucznia  z  obowiązku  szkolnego,
określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

3. Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego
poprzez  wykorzystanie  pla ormy  edukacyjnej  Office  365  połączonej  ze  służbowymi
skrzynkami nauczycieli i uczniów oraz częściowo dziennika elektronicznego. 
Każdy  uczeń  dysponuje  loginem  i  hasłem  dostępu  na  wskazanej  pla ormie,  za  pomocą
którego  będzie  otrzymywał  wszelkie  materiały  dydaktyczne,  informacje  oraz  brał  udział
w indywidualnej lekcji prowadzonych on-line.  

4. Materiały edukacyjne opracowywane będą z uwzględnieniem różnorodności zadań,
czasu  pracy,  równomiernego  obciążenia  ucznia  w  poszczególnych  dniach,  jego
możliwości psycho izycznych, łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów
ekranowych  i bez ich użycia. 

5.  Inicjatorem  lekcji  każdorazowo  będzie  nauczyciel.  Uczeń,  poprzez  zalogowanie  się
o określonej  godzinie (zgodnie z otrzymanym od wychowawcy planem lekcji),  potwierdza
swoją obecność na zajęciach. 

6. Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.

7. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przy czym część merytoryczna – 30 min. i bezpośrednio
po lekcji ewentualne konsultacje – 15 min.

Informuję, że pedagog i psycholog szkolny pozostają do dyspozycji ucznia i Państwa zgodnie
z grafikiem  w  godzinach  swojej  pracy.  Grafik  opublikowany  jest  na  stronie  internetowej
szkoły:  www.sp108.edu.pl w  zakładce  „Nasza  szkoła”.  Kontakt  on-line  możliwy  będzie
poprzez komunikator na pla ormie Office 365. Materiały z zakresu wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego  sukcesywnie  umieszczane  będą  w  dzienniku  elektronicznym  w  zakładce
„Informacje”.



W  szkole  zorganizowano  zdalną  pomoc  informatyka.  W  przypadku  trudności  z  obsługą
komputera  lub  potrzebą  nabycia  umiejętności  obsługi  programów  lub  aplikacji
wykorzystywanych  w  procesie  zdalnego  nauczania  szkoła  umożliwia  rodzicom  i  uczniom
indywidualne konsultacje.

Kontakt z informatykiem poprzez platformę Office 356: 
3) Rodzice – z wykorzystaniem poczty mailowej;
4) nauczyciele – indywidualnie według ustalonych przez informatyka zasad.

Pracownicy  administracji  i  obsługi  pełnią  w  szkole  tylko  niezbędne  dyżury.  Prosimy
o ewentualny (w sprawach istotnych) kontakt telefoniczny z sekretariatem w godz. 10:00-
13:00 (tel. 71 7986838 w.100)
Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – boisko szkolne, sala
gimnastyczna, jadalnia).
W każdej sprawie ze szkołą można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej:
sekretariat.sp108@wroclawskaedukacja.pl.
Kontakt z dyrektorem szkoły za pośrednictwem sekretariatu w godzinach jego pracy.
Kontakt z nauczycielami uczącymi w formie pisemnej poprzez  e-dziennik.  Tą drogą także
można umawiać się na telespotkanie.
 Zwracam się do Państwa z prośbą o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb
sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 To  na  Państwu  spoczywa  odpowiedzialność  za  skuteczność  realizacji  zaleceń  sanitarno-
epidemiologicznych,  a  tym  samym  za  bezpieczeństwo  swoje  i  swoich  dzieci,  a  Naszych
Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie,  by Wasze dzieci  w czasie epidemii
pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni
ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Proszę również o wsparcie swoich
dzieci.                                    

Podstawowym  warunkiem  skuteczności  ograniczenia  rozprzestrzeniania  się  koronawirusa
jest  rygorystyczne przestrzeganie  zasad higieny  osobistej.  Konieczne jest  również bieżące
śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji
przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu
koronawirusem  oraz  o  sposobach  zapobiegania  można  znaleźć  na  stronie
h ps://gis.gov.pl/Aktualnosci.  Dodatkowo,  informacje  będą  zamieszczane  na  stronie
internetowej szkoły w zakładce „BHP w czasie koronawirusa”.

                                                                                                                                          Z poważaniem

 Dyrektor szkoły



załącznik 1e
do Zarządzenia nr 33/2020 Dyrektora SP nr 108 we Wrocławiu z dnia 26.10.2020r.

Drodzy uczniowie klas IV-VIII

 1.  Zawieszenie  zajęć  w szkole  w sytuacji  zagrożenia  epidemiologicznego  COVID -19
wymusiło zmianę techniki realizacji  procesu dydaktycznego również w naszej szkole:
z zajęć  prowadzonych  stacjonarnie  w  pomieszczeniach  szkolnych  na  zajęcia
prowadzone techniką „nauki na odległość”, tzw. zdalne nauczanie.

 2.  Zmiana techniki  uczenia się  i  nauczania nie  zwalnia  żadnego z Was z obowiązku
szkolnego, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

3. Organizacja polega na tym, że nasi uczniowie będą uczestnikami procesu dydaktycznego
poprzez  wykorzystanie  platformy  edukacyjnej  Office  365  połączonej  ze  służbowymi
skrzynkami nauczycieli i uczniów oraz częściowo dziennika elektronicznego. 
Każdy  z  Was  dysponuje  loginem i  hasłem  dostępu  do  „wirtualnej  klasy”  na  wskazanej
platformie,  za  pomocą  którego  będziesz  otrzymywał  wszelkie  materiały  dydaktyczne,
informacje  oraz  brał  udział  w  lekcjach  prowadzonych  on-line.   Proszę  o  dokładne  ich
przeczytanie!
Zwróć szczególną uwagę na zamieszczone w zakładce „Pliki”: 

1) wypis  ze  statutu  szkoły,  zwierający  nowelizację  wewnątrzszkolnego  systemu
oceniania;

2) wymagania edukacyjne z poszczególnych przedmiotów; 
3) plan zajęć z dołączanymi tygodniowymi zakresami treści  nauczania dla Twojej

klasy.

4. Materiały edukacyjne opracowywane będą z uwzględnieniem różnorodności zadań,
czasu pracy, równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach, możliwości
psycho izycznych  uczniów,  łączenia  przemiennego  kształcenia  z  użyciem  monitorów
ekranowych  i bez ich użycia. 

5.  Inicjatorem  lekcji  każdorazowo  będzie  nauczyciel.  Uczeń,  poprzez  zalogowanie  się
o określonej  godzinie  (zgodnie  z  planem  lekcji,  który  zostanie  udostępniony  przez
wychowawców poszczególnych oddziałów), potwierdza swoją obecność na zajęciach. 

6.  Wszelkie  prace  wykonywane  przez  Ciebie  będą  dokumentowane  i  oceniane  oraz
udostępniane  poprzez  wskazaną  platformę.  Ocena  będzie  jawna  i  dostępna  dla
zainteresowanego w zakładce „Ocenianie”.

7. Zajęcia odbywają się zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.

8. Godzina lekcyjna trwa 45 minut, przy czym część merytoryczna – 30 min. i bezpośrednio
po lekcji ewentualne konsultacje – 15 min.

Informuję, że pedagog i psycholog szkolny pozostają do Waszej zgodnie z grafikiem. Grafik
opublikowany  jest  na  stronie  internetowej  szkoły:  www.sp108.edu.pl w zakładce  „Nasza
szkoła”.  Kontakt  on-line możliwy będzie  poprzez komunikator  na  platformie  Office  365.



Materiały  z  zakresu  wsparcia  psychologiczno-pedagogicznego  sukcesywnie  umieszczane
będą w dzienniku elektronicznym w zakładce „Informacje”.

Zajęcia  terapii  pedagogicznej,  korekcyjno-kompensacyjne  oraz  logopedyczne  odbywać  się
będą zgodnie z dotychczasowym  grafikiem nauczyciela także za pośrednictwem platformy
Office 365.
Poprzez  platformę  Office  365  realizowane  będzie  nauczanie  indywidualne,  prowadzone
dodatkowe lekcje języka polskiego dla obcokrajowców, udzielane zaplanowane wsparcie dla
uczniów pochodzenia romskiego. Zajęcia  będą odbywały się zgodnie z ustalonym planem
zajęć o którym poinformują w przypadku nauczania  indywidualnego – wychowawcy klas,
w pozostałych – nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia. 
W  szkole  zorganizowano  zdalną  pomoc  informatyka.  W  przypadku  trudności  z  obsługą
komputera  lub  potrzebą  nabycia  umiejętności  obsługi  programów  lub  aplikacji
wykorzystywanych w procesie  zdalnego nauczania  szkoła  umożliwia rodzicom i  uczniom
indywidualne konsultacje.

Kontakt z informatykiem poprzez platformę Office 356: 
1. uczniowie konsultują się podczas bieżących zajęć z nauczycielem;
2. Rodzice – poprzez kontakt mailowy;
3. nauczyciele – indywidualnie według ustalonych przez informatyka zasad.

Nie opuszczaj, bez opieki dorosłych własnego mieszkania w godzinach 8.00 – 16.00. Szkolne
obiekty są pozamykane oraz został wprowadzony zakaz wstępu na boisko szkolne.  
Kontakt  z  dyrektorem  szkoły  tylko  za  pośrednictwem  sekretariatu:
sekretariat.sp108@wroclawskaedukacja.pl; tel. 71 798 68 38 w godzinach: 10.00-13.00.

Kontakt z nauczycielami uczącymi w Twojej klasie masz zapewniony poprzez zaplanowane
konsultacje oraz poprzez e-dziennik. 

 Zwracam  się  z  prośbą  o  przestrzeganie  wszelkich  zaleceń  służb  sanitarno-
epidemiologicznych.  Niestety,  wg  informacji  WHO,  młodzi  ludzie  też  są  narażeni  na
zakażenie.   
 
     Wszelkie kontakty ogranicz do Internetu lub innych środków komunikacji. 

Życzę spokoju i sukcesów w e- nauce!
                                                                                                                           Dyrektor szkoły



załącznik 3
do Zarządzenia nr 33/2020 Dyrektora SP nr 108 we Wrocławiu z dnia 26.10.2020r.

Zdrowie psychiczne i funkcjonowanie psychospołeczne podczas pandemii
COVID-19 – stygmatyzacja społeczna

Stygmatyzacja  społeczna  w  kontekście  zdrowotnym  powstaje  na  skutek  negatywnych
skojarzeń łączących osoby lub grupy osób posiadających wspólne cechy charakterystyczne
z konkretną chorobą.

W  przypadku  nagłego  wybuchu  danej  choroby,  takie  osoby  mogą  być  etykietowane,
dyskryminowane,  deprecjonowane  poprzez  posługiwanie  się  stereotypami,  traktowane
w odmienny  sposób,  oraz/lub  w wielu  przypadkach  pozbawione  dotychczasowego  statusu
społecznego z powodu ich postrzeganego związku z chorobą.

Skutki stygmatyzacji
Stygmatyzacja może:

 zachęcać  ludzi  do  ukrywania  choroby,  aby  uniknąć  negatywnych  skutków
dyskryminacji,

 zniechęcać do szukania natychmiastowej pomocy medycznej,
 odwodzić od podejmowania zachowań prozdrowotnych.

Wskazówki przeciwdziałania postawom stygmatyzującym
 Podchodź  z  empa ą  do  wszystkich  osób,  które  ucierpiały  z  powodu  choroby  we

wszystkich krajach,  które ucierpiały z powodu choroby we wszystkich krajach, bez
względu  na  to  skąd  pochodzą  i  gdzie  mieszkają.  Osoby,  które  dotknęła  choroba
COVID-19 nie zrobiły nic złego i zasługują na nasze wsparcie, współczucie i życzliwość.

 Nie odnoś się do osób, które zachorowały jako „przypadków COVID-19” lub „ofiar”.
Są  to „osoby,  które  mają  COVID-19”,  „osoby  leczone na COVID-19”.  Te  osoby po
wyzdrowieniu powrócą do normalnego życia z pracą, rodziną i bliskimi. Ważne jest,
aby oddzielić osobę od tożsamości definiowanej przez COVID-19.

 Ogranicz  czas  spędzany  na  oglądaniu,  czytaniu  lub  słuchaniu  medialnych  relacji
dotyczących  przebiegu pandemii,  które  wzbudzają  u  Ciebie  uczucie  niepokoju  lub
powodują obniżenie nastroju. Korzystaj tylko z informacji pochodzących z zaufanych
źródeł, głównie w celu przygotowania własnych planów i ochrony siebie i  bliskich.
Aktualne informacje sprawdzaj o konkretnych porach dnia, najlepiej raz lub dwa razy
dziennie.  Polegaj  na  faktach nie  na plotkach.  Nagły  i  niemal  nieustanny  strumień
doniesień na temat epidemii u każdego może wywołać niepokój. 

 Chroń  siebie  i  wspieraj  innych.  Pomaganie  innym  osobom  w  potrzebie  może
przynieść  korzyści  zarówno osobie  korzystającej  ze  wsparcia,  jak  również  niosącej
pomoc. Przykładowo, zadzwoń do sąsiadów lub innych osób, aby sprawdzić czy nie
potrzebują dodatkowej pomocy.

 Szukaj  sposobów  zwiększenia  zasięgu  pozytywnych  i  dających  nadzieję  historii
i pozytywnych obrazów osób, które doświadczyły choroby COVID-19.

 Odnoś się z szacunkiem do opiekunów i pracowników ochrony zdrowia wspierających
osoby dotknięte COVID-19. Podkreślaj ich rolę w ratowaniu życia i zdrowia.

 Stres i  towarzyszące mu uczucia w żadnym wypadku nie oznaczają,  że nie radzisz
sobie  z  pracą  lub  jesteś  słaby.  Dbanie  o  własne  zdrowie  psychiczne  i  dobre
funkcjonowanie psychospołeczne jest  teraz tak samo ważne jak dbanie o zdrowie
fizyczne.

 Dbaj  teraz  o  siebie.  Wypróbuj  i  korzystaj  z  pomocnych  strategii  radzenia  sobie
z trudną  sytuacją,  takich  jak  zadbanie  o  właściwy  wypoczynek,  spożywanie



wystarczającej  ilości  zdrowego  pożywienia,  podejmowanie  aktywności  fizycznej
i utrzymanie kontaktu z rodziną i przyjaciółmi. Unikaj szkodliwych sposobów radzenia
sobie  z  trudnościami,  takich  jak  używanie  alkoholu  lub  narkotyków.  Długofalowe
korzystanie z używek może pogorszyć twoje samopoczucie psychiczne i fizyczne. To
nie jest sprint, to maraton.

Osoby przebywające w izolacji
 Upewnij się, że masz dostęp do leków, które obecnie przyjmujesz. 
 Możesz  pozostać  w  kontakcie  społecznym  korzystając   z  e-maili,  mediów

społecznościowych, wideo konferencji i telefonu.
 Zwracaj  uwagę na własne potrzeby  i  uczucia.  Podejmuj  zdrowe aktywności,  które

sprawiają ci przyjemność i pozwalają na odprężenie. Ćwicz regularnie, zachowaj stałe
pory snu i zdrowo się odżywiaj. 

Komunikacja i konstruowanie przekazu
Dziennikarstwo,  które  nadmiernie  koncentruje  się  na  indywidualnym  zachowaniu
i odpowiedzialności  pacjentów za nosicielstwo i  „rozprzestrzenianie  COVID-19” może
zwiększyć  stygmatyzację  ludzi,  którzy  potencjalnie  mogą być  chorzy.  Niektóre  media
koncentrowały  się  dotychczas  na  spekulacjach  na  temat  źródła  COVID-19,próbując
zidentyfikować  „pacjentów  zero”  w  każdym  kraju.  Również  nadmierne  podkreślanie
wysiłków zmierzających do  znalezienia szczepionki i nowych sposobów leczenia może
zwiększyć  strach  i  sprawić  wrażenie,  że  jesteśmy  obecnie  bezsilni  i  nie  możemy
powstrzymać  infekcji.   Zamiast  tego  promuj  treści  o  podstawowych  i  skutecznych
działaniach zapobiegającym zakażeniom, a także informujące o objawach COVID-19 oraz
kiedy należy szukać pomocy w placówkach opieki zdrowotnej. 

„Infodemia” dezinformacji i plotek rozprzestrzenia się szybciej niż koronawirus (COVID-
19.  Przyczynia  się  to  do  narastania  negatywnych  zjawisk,  w  tym  stygmatyzacji  i
dyskryminacji  osób  z  obszarów  dotkniętych  epidemią.  Potrzebujemy  zbiorowej
solidarności w przeciwdziałaniu rozpowszechniania się epidemii.


