
 
 
 

 
Zarządzenie   Nr 8/2021 

 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 108 im. Juliana Tuwima  we Wrocławiu  
 

z dnia 29 marca 2021 r. 
 

w sprawie organizacji nauczania zdalnego oddziału przedszkolnego 
 

Na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela  
w związku z § 2  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej   z dnia 26 marca 2021 r. w 

sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021 r. poz. 561)  

 
Zarządza się, co następuje: 

§ 1. 
         Od dnia 29 marca 2021 r. zajęcia w oddziale przedszkolnym (w tym z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej) realizowane są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość 

§ 2.  

Dokumentowanie zajęć dydaktycznych odbywa się z wykorzystaniem dziennika 

elektronicznego.  

  § 3. 

Obliguje nauczycieli oddziału przedszkolnego do modyfikacji Programu Wychowawczo-
profilaktycznego. Szczególną uwagę należy położyć na zagadnienia psychologiczne związane 

z nauką zdalną. 
§ 5. 

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

 
§ 4. 

Godziny pracy pedagoga, psychologa, terapeuty pedagogicznego, logopedy, realizowane są 

on-line w formie konsultacji i porad uczniom i rodzicom lub zajęć prowadzonych na 

platformie Office 365 w godzinach skorelowanych z planem zajęć.  

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”. 

 

§ 5. 
Tematy zrealizowanych zajęć oraz frekwencja uczniów odnotowywane są w formie 

elektronicznej. W przypadku prowadzenia dokumentacji w formie papierowej 

w odpowiednim dzienniku. 

§ 6. 
Zobowiązuję nauczycieli do monitorowania realizacji obowiązku przygotowania 

przedszkolnego. Niepokojącą absencję ucznia należy zgłaszać do pedagoga – Moniki Słabiak 
(kontakt mailowy: monsla6286@edu.wroclaw.pl). 



§  7. 
Obliguję nauczycieli do monitorowania stanu psychiczno-fizycznego dzieci i odpowiedniego 
reagowania. 

§ 8. 
1. Na wniosek rodziców, szkoła zapewnia opiekę wyłącznie uczniom posiadającym orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieciom których rodzice są zatrudnieni 
w podmiotach wymienionych w § 2 ust. 4 rozporządzenia z dnia 26 marca 2021 w sprawie   
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2021 r. poz. 561)  
2. W celu zapewnienia opieki nad uczniami, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach 

wymienionych w pkt. 1,  zobowiązuję Małgorzatę Ochrombel, Monikę Słabiak i Jacka 

Schodowskiego do pełnienia dyżuru w godz. 830 – 1530 według  harmonogramu: 

 

Dzień Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek piątek 

Imię i 

nazwisko 

M. Słabiak M. Słabiak M. Ochrombel J. Schodowski M. Słabiak 

 

§ 9. 

Zasady prowadzenia działalności opiekuńczej w okresie ograniczenia funkcjonowania szkoły 
określone zostały w załącznikach  nr 1, 2, do zarządzenia nr 8/2021 z dnia 29 marca 2021 r. 

 
§ 10. 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania tj. z dniem 29.03.2021 r. i podlega 

ogłoszeniu drogą elektroniczną.   

 

 
 
Wrocław, 29.03.2021                                                                                                      



                                  Załącznik nr 1 

                  do zarządzenia dyrektora nr 8/2021 

 

 

 

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI OPIEKUŃCZEJ 

 

1. Opiekę w szkole organizuje się wyłącznie dla dzieci uczęszczających do klas I-III 

osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz 

innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniu COVID-19 oraz uczniom, którzy z uwagi na rodzaj 

niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania 

2. Rodzice zobowiązani są zgłosić potrzebę korzystania ze świetlicy szkolnej. 

Godziny pracy świetlicy wynikają z informacji zebranych od rodziców. 

3. W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach, za 

zgodą organu prowadzącego, można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o2. 

4. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze odbywają się w świetlicy szkolnej, a w 

przypadku liczby większej niż 12 (14) uczniów – w salach dydaktycznych. W 

czasie pobytu dzieci w szkole: jedna grupa=jedna sala. 

5. Minimalna przestrzeń do zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów w Sali 

nie będzie mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę. 

6. Obowiązują ogólne zasady higieny w zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu 

COVID-19. 

7. Zaleca się organizowanie wyjść do miejsc otwartych tj. park, tereny zielone (z 

zachowaniem dystansu oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej). 

8. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. 

9. Nauczyciel podczas prowadzonych zajęć czuwa nad bezpieczeństwem dzieci, 

prowadzi kontrolowane poczucie swobody uczniów, zachowując reżim 

sanitarny. 

10. Pracownicy świetlicy i uczniowie mają obowiązek zachowania dystansu między 

sobą w przestrzeniach wspólnych szkoły oraz stosowania w tych miejscach 

osłony ust i nosa. 

11. Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, i nie powinni wymieniać się 

między sobą. 

12. W przypadku zaobserwowania u dziecka objawów COVID-19, nauczyciel 

rozpoczyna procedurę postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia 

COVID 

 
 
 
 

 

                                                                                                                                           Z poważaniem 
 

                  Dyrektor szkoły 
 
 
 
 



 

załącznik 2 

do zarządzenia dyrektora nr 8/2021  

 

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie dzieci oddziału 

przedszkolnego 

 
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 dziecko z przygotowania 

przedszkolnego, określonego w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe.  

 

3. Organizacja polega na tym, że dzieci będą uczestnikami procesu dydaktycznego poprzez 

wykorzystanie platformy edukacyjnej Office 365 połączonej ze służbowymi skrzynkami 

nauczycieli i dzieci oraz częściowo dziennika elektronicznego.  

Każde dziecko dysponuje loginem i hasłem dostępu do „wirtualnej klasy” na wskazanej 

platformie, za pomocą którego będzie otrzymywało wszelkie materiały dydaktyczne, 

informacje oraz brało udział w lekcjach prowadzonych on-line.   

 

4. Materiały edukacyjne opracowywane będą z uwzględnieniem różnorodności zadań, 

czasu pracy, równomiernego obciążenia dzieci w poszczególnych dniach, 

możliwości psychofizycznych dzieci, łączenia przemiennego kształcenia z użyciem 

monitorów ekranowych  i bez ich użycia.  

 

5. Inicjatorem zajęć każdorazowo będzie nauczyciel. Dziecko, poprzez zalogowanie się 

o określonej godzinie (zgodnie z planem lekcji, który zostanie udostępniony przez 

nauczyciela oddziału),potwierdza swoją obecność na zajęciach.  

 

6. Informuję, że pedagog i psycholog szkolny pozostają do dyspozycji 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”. 

 

7. Zajęcia logopedyczne odbywać się będą zgodnie z dotychczasowym  grafikiem 

nauczyciela także za pośrednictwem platformy Office 365. 

 



8. 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) dzieci 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 poważaniem 
 

                  Dyrektor szkoły 
 

 
 

                                                                                                                    
 



                                                                                       

 
 

 

 
 
 

                     
 
 

 
 
 

 
 
 


