
Zarządzenie   Nr  34/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima  we Wrocławiu 

z dnia 06 listopada 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 ministra Edukacji Narodowej   z
dnia  05  listopada  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. 1960) 

Zarządza się, co następuje:
§ 1.

         Od dnia 9 listopada 2020 r. zajęcia w oddziałach I – VIII (w tym z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej)  realizowane  są  z  wykorzystaniem  metod  i  technik
kształcenia na odległos)c)

§ 2.
         Zobowiązuję  nauczycieli  edukacji  przedmiotowych  do  wprowadzenia  zmian
w programach nauczania w oparciu o kto) re, w roku szkolnym 2020/2021 prowadzona
jest  edukacja  i  ograniczenie  się  do  realizacji  podstawy  programowej   Opracowanie
pisemne  proponowanych  zmian  nalez.y  przedstawic)  w  formie  tabelarycznej,  jak  w
załączniku 2 do zarządzenia. Opracowanie obejmowac) okres od 09 listopada 2020 do 29
listopada 2020 r. 
Opracowania  nalez.y  przesyłac)  na  adres:  stanislawa.socha@wroclawskaedukacja.pl
Zalecam konsultacje w zespołach przedmiotowych, z zachowaniem drogi elektronicznej.

§ 3. 
Uwzględniając potrzeby psychofizyczne ucznio) w, w tym moz. liwos)c) podejmowania 
intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia oraz przepisy bhp lekcja trwająca 45 
minut ulega podziałowi na 2 częs)ci:

 I częs)c) - 30 min – częs)c) merytoryczna
 II częs)c) – 15 min – indywidualne lub grupowe konsultacje z dyz.urującym 

nauczycielem przedmiotu.
§ 4. 

Długos)c) przerw między zajęciami pozostają bez zmian.

§ 5. 
Dokumentowanie zajęc) dydaktycznych odbywa się z wykorzystaniem dziennika 
elektronicznego, w pozostałych przypadkach w formach zaplanowanych na biez.ący rok 
szkolny.

§ 6.
Materiały i z)ro) dła do realizacji zajęc), z kto) rych uczniowie mogą korzystac) ustalają 
i wskazują uczniom nauczyciele uczący. 



  § 7.
Obliguje wychowawco) w klas do modyfikacji Programu Wychowawczo-profilaktycznego 
w poszczego) lnych klasach.

§ 8.
Sposo) b oceniania i potwierdzania obecnos)ci ucznio) w na zajęciach oraz sposo) b i termin 
usprawiedliwiania nieobecnos)ci ucznio) w pozostają bez zmian.

§ 9.
Godziny pracy pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego, logopedy, nauczycieli
indywidualnego nauczania,  nauczycieli  realizujących język polski  dla obcokrajowco) w,
udzielających  wsparcia  uczniom  pochodzenia  romskiego  realizowane  są  on-line
w formie konsultacji i porad uczniom i rodzicom lub zajęc)  prowadzonych na platformie
Office 365 w godzinach skorelowanych z planem zajęc) dydaktycznych. 

§ 10.
Wprowadzam  tygodniowy  zakres  tres)ci  nauczania  do  zrealizowania  w  poszczego) lnych
oddziałach w okresie ograniczenia funcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem COVID -
19.

§ 11.
Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do udziału w ramach WDN w e-szkoleniu pt. „Jak
nauczyc)  naszych  ucznio) w  bezpiecznego  korzystania  z  sieci?”  Materiały  szkoleniowe
przygotowuje  i  udostępnia  nauczycielom  na  skrzynki  słuz.bowe  w  terminie  do  26
paz)dziernika 2020, Mirosław Rubacha.
Nauczyciele zobowiązani są zapoznac)  się z materiałem. Na bazie informacji uzyskanych
na  szkoleniu  wychowawcy  klas  przekaz.ą  wskazo) wki  swoim  wychowankom  (forma
realizacji  zadania  jest  dowolna:  ustna  w  ramach  komunikatoro) w  lub  pisemna  jako
opracowanie)  w  terminie  do  28  paz)dziernika  2020r.  Informację  zamieszczają
w dzienniku lekcyjnym.

§ 12.
Tematy  zrealizowanych  zajęc)  oraz  frekwencja  ucznio) w  odnotowywane  są  w  formie
elektronicznej.  W  przypadku  prowadzenia  dokumentacji  w  formie  papierowej
w odpowiednim dzienniku.

§ 13.
Zobowiązuję wychowawco) w klas do monitorowania realizacji obowiązku szkolnego. 
Niepokojącą absencję ucznia nalez.y zgłaszac) do pedagoga – Moniki Słabiak (kontakt 
mailowy: monsla6286@edu.wroclaw.pl).

§ 14.
Zasady prowadzenia działalnos)ci opiekun) czej okres) lone zostały w załączniku nr 1 do 
zarządzenia.

§ 15.
 Zarządzenie wchodzi w z.ycie z dniem podpisania tj. z dniem 06 listopada 2020 r. 
i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.  

                                                                                                      

mailto:monsla6286@edu.wroclaw.pl


                            Załącznik nr 1
                  do zarządzenia dyrektora nr 34/2020

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOSKCI OPIEKUNK CZEJ

1. Opiekę w szkole organizuje się wyłącznie dla dzieci uczęszczających do klas I-III 
oso) b zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalnos)c) leczniczą oraz 
innych oso) b realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 oraz uczniom, kto) rzy z uwagi na 
rodzaj niepełnosprawnos)ci nie mogą realizowac) zajęc) z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległos)c) w miejscu zamieszkania.

2. Rodzice zobowiązani są zgłosic) potrzebę korzystania ze s)wietlicy szkolnej. 
Godziny pracy s)wietlicy wynikają z informacji zebranych od rodzico) w.

3. W grupie moz.e przebywac) do 12 ucznio) w. W uzasadnionych przypadkach, za 
zgodą organu prowadzącego, moz.na zwiększyc) liczbę dzieci – nie więcej niz.  o2.

4. Zajęcia opiekun) czo-wychowawcze odbywają się w s)wietlicy szkolnej, a w 
przypadku liczby większej niz.  12 (14) ucznio) w – w salach dydaktycznych. W 
czasie pobytu dzieci w szkole: jedna grupa=jedna sala.

5. Minimalna przestrzen)  do zajęc) opiekun) czo-wychowawczych dla ucznio) w w Sali 
nie będzie mniejsza niz.  4 m2 na 1 osobę.

6. Obowiązują ogo) lne zasady higieny w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i 
zwalczaniu COVID-19.

7. Zaleca się organizowanie wyjs)c) do miejsc otwartych tj. park, tereny zielone (z 
zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej).

8. Dzieci mogą spoz.ywac) posiłki i napoje przyniesione z domu.
9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęc) czuwa nad bezpieczen) stwem dzieci, 

prowadzi kontrolowane poczucie swobody ucznio) w, zachowując rez. im 
sanitarny.

10. Pracownicy s)wietlicy i uczniowie mają obowiązek zachowania dystansu między 
sobą w przestrzeniach wspo) lnych szkoły oraz stosowania w tych miejscach 
osłony ust i nosa.

11. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, i nie powinni wymieniac) się 
między sobą.

12. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawo) w COVID-19, nauczyciel 
rozpoczyna procedurę postępowania w razie stwierdzenia zagroz.enia zaraz.enia 
COVID-19.



Załącznik 2
do zarządzenia dyrektora nr 34/2020

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

I a

2
6

.1
0

.2
0

2
0

 –
 0

8
.1

1
.2

0
2

0



załącznik 3

do zarządzenia dyrektora nr 34/2020 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie uczniów klas I-III

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 ro) z.norodnos)ci zadan) ,
czasu  pracy,  ro) wnomiernego  obciąz.enia  ucznio) w  w  poszczego) lnych  dniach,
moz. liwos)ci  psychofizycznych  ucznio) w,  łączenia  przemiennego  kształcenia  z
uz.yciem monitoro) w ekranowych  i bez ich uz.ycia. 

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  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  platformie  Office  365.  Materiały  z  zakresu
wsparcia  psychologiczno-pedagogicznego sukcesywnie umieszczane będą w dzienniku
elektronicznym w zakładce „Informacje”.

http://www.sp108.edu.pl/


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

9. 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 – każdego dnia w godzinach 11.00-12.00;
3) nauczyciele – indywidualnie według ustalonych przez informatyka zasad.

10. Z pracownikami administracji kontakt (w sprawach istotnych) tylko telefoniczny poprzez
sekretariat w godz. 10:00-13:00 (tel. 71 7986838 w. 100) lub pocztę elektroniczną.    

11. 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
https://gis.gov.pl/Aktualnosci.  Dodatkowo,  informacje  będą  zamieszczane  na  stronie
internetowej szkoły w zakładce „BHP w czasie koronawirusa”.

                                                                                                                                           Z powaz.aniem

 Dyrektor szkoły

https://gis.gov.pl/Aktualnosci
mailto:sekretariat.sp108@wroclawskaedukacja.pl


Załącznik 4
do zarządzenia dyrektora nr 34/2020

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

 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  platformy  edukacyjnej  Office  365  połączonej  ze  służbowymi
skrzynkami nauczycieli i uczniów oraz częściowo dziennika elektronicznego. 
Każdy  uczeń  dysponuje  loginem  i  hasłem  dostępu  na  wskazanej  platformie,  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 ro) z.norodnos)ci zadan) ,
czasu  pracy,  ro) wnomiernego  obciąz.enia  ucznia  w  poszczego) lnych  dniach,  jego
moz. liwos)ci psychofizycznych, łączenia przemiennego kształcenia z uz.yciem monitoro) w
ekranowych  i bez ich uz.ycia. 

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.  Wszelkie  prace  wykonywane  przez  ucznia  będą  dokumentowane  i  oceniane  przez
nauczyciela  poprzez  wskazaną  platformę.  Ocena  będzie  jawna  i  dostępna  dla
zainteresowanego w zakładce „Ocenianie”.

7. Nauczanie indywidualne odbywa 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.

9.  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  platformie  Office  365.  Materiały  z  zakresu  wsparcia
psychologiczno-pedagogicznego sukcesywnie umieszczane będą w dzienniku elektronicznym
w zakładce „Informacje”.

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.

11. Kontakt z informatykiem poprzez platformę Office 356: 
uczniowie konsultują się podczas bieżących zajęć z nauczycielem;
Rodzice – każdego dnia w godzinach 11.00-12.00;
nauczyciele – indywidualnie według ustalonych przez informatyka zasad.

13. 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)

14. Wszystkie szkolne obiekty są zamknięte dla osób postronnych (w tym – boisko szkolne,
sala gimnastyczna, jadalnia).

14.  W  każdej  sprawie  ze  szkołą  można  się  kontaktować  za  pośrednictwem  poczty
elektronicznej:                    sekretariat.sp108@wroclawskaedukacja.pl.
15. Kontakt z dyrektorem szkoły za pośrednictwem sekretariatu w godzinach jego pracy.
16. 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
https://gis.gov.pl/Aktualnosci.  Dodatkowo,  informacje  będą  zamieszczane  na  stronie
internetowej szkoły w zakładce „BHP w czasie koronawirusa”.

                                                                                                                                          Z powaz.aniem

 Dyrektor szkoły

https://gis.gov.pl/Aktualnosci
http://www.sp108.edu.pl/


Załącznik 5
do zarządzenia dyrektora nr 34/2020

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  platformy  edukacyjnej  Office  365  połączonej  ze
służbowymi skrzynkami nauczycieli i uczniów oraz częściowo dziennika elektronicznego. 
Każdy  uczeń  dysponuje  loginem  i  hasłem  dostępu  na  wskazanej  platformie   (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 ro) z.norodnos)ci zadan) ,
czasu  pracy,  ro) wnomiernego  obciąz.enia  ucznia  w  poszczego) lnych  dniach,  jego
moz. liwos)ci psychofizycznych, łączenia przemiennego kształcenia z uz.yciem monitoro) w
ekranowych  i bez ich uz.ycia. 

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

http://www.sp108.edu.pl/


poprzez komunikator na platformie 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 – każdego dnia w godzinach 11.00-12.00;
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.
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
https://gis.gov.pl/Aktualnosci.  Dodatkowo,  informacje  będą  zamieszczane  na  stronie
internetowej szkoły w zakładce „BHP w czasie koronawirusa”.

                                                                                                                                          Z powaz.aniem

 Dyrektor szkoły

https://gis.gov.pl/Aktualnosci


Załącznik 6
do zarządzenia dyrektora nr 34/2020

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  platformy  edukacyjnej  Office  365  połączonej  ze  służbowymi
skrzynkami nauczycieli i uczniów oraz częściowo dziennika elektronicznego. 
Każdy  uczeń  dysponuje  loginem  i  hasłem  dostępu  na  wskazanej  platformie,  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 ro) z.norodnos)ci zadan) ,
czasu  pracy,  ro) wnomiernego  obciąz.enia  ucznia  w  poszczego) lnych  dniach,  jego
moz. liwos)ci psychofizycznych, łączenia przemiennego kształcenia z uz.yciem monitoro) w
ekranowych  i bez ich uz.ycia. 

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 platformie Office 365. Materiały z zakresu wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego  sukcesywnie  umieszczane  będą  w  dzienniku  elektronicznym  w  zakładce
„Informacje”.

http://www.sp108.edu.pl/


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 – każdego dnia w godzinach 11.00-12.00;
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
https://gis.gov.pl/Aktualnosci.  Dodatkowo,  informacje  będą  zamieszczane  na  stronie
internetowej szkoły w zakładce „BHP w czasie koronawirusa”.

                                                                                                                                          Z powaz.aniem

 Dyrektor szkoły

https://gis.gov.pl/Aktualnosci


Załącznik 7
      do zarządzenia dyrektora nr 34/2020

Drodzy uczniowie klas II-III

 1.  Zawieszenie  zajęc)  w szkole  w sytuacji  zagroz.enia  epidemiologicznego COVID -19
wymusiło zmianę techniki realizacji procesu dydaktycznego ro) wniez.  w naszej szkole:
z zajęc)  prowadzonych  stacjonarnie  w  pomieszczeniach  szkolnych  na  zajęcia
prowadzone techniką „nauki na odległos)c)”, tzw. zdalne nauczanie.

 2.  Zmiana techniki  uczenia się  i  nauczania nie zwalnia z.adnego z  Was z  obowiązku
szkolnego, okres) lonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo os)wiatowe. 

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!
Zwro) c) szczego) lną uwagę na zamieszczone w zakładce „Pliki”: 

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

2) wymagania edukacyjne z poszczego) lnych przedmioto) w; 
3) plan zajęc)  z dołączanymi tygodniowymi zakresami tres)ci nauczania dla Twojej

klasy.

4. Materiały edukacyjne opracowywane będą z uwzględnieniem ro) z.norodnos)ci zadan) ,
czasu pracy, ro) wnomiernego obciąz.enia ucznio) w w poszczego) lnych dniach, moz. liwos)ci
psychofizycznych  ucznio) w,  łączenia  przemiennego  kształcenia  z  uz.yciem  monitoro) w
ekranowych  i bez ich uz.ycia. 

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
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  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 – każdego dnia w godzinach 11.00-12.00;
3. nauczyciele – indywidualnie według ustalonych przez informatyka zasad.

Nie  opuszczaj  własnego  mieszkania!  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 został przekazany 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

mailto:sekretariat.sp108@wroclawskaedukacja.pl
http://www.sp108.edu.pl/
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