
ZARZADZENIE Nr 12/2020 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

IM. JANA Z GŁOGOWA 

W GŁOGOWIE 

z dnia 02.04.2020r. 

Na podstawie § 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. poz. 493), 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

Na czas zawieszenia zajęć szkolnych z powodu zagrożenia koronawirusem i realizacji 

zadań Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowie w 

Głogowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ustala się sposób 

dokumentowania zadań Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z 

Głogowie w Głogowie w sposób określony w załącznikach nr 1 - 3 do zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom Szkoły Podstawowej nr 8 

z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana z Głogowie w Głogowie  

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. i podlega opublikowaniu na 

www.sp8glogow.pl w zakładce zdalne nauczanie. 

Załączniki: 

Sposób dokumentowania zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość - załącznik nr 1 

Dokumentowanie czasu pracy pracowników niepedagogicznych szkoły - załącznik nr 2 

Dokumentowanie czynności organów szkoły - załącznik nr 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sp8glogow.pl/


załącznik nr 1 

 

Sposób dokumentowania zajęć realizowanych przez nauczycieli z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. 

 

1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: 

a) kl.1-3 – przesyłają materiały i instrukcje przez e-dziennik do rodziców oraz do wglądu 

dyrekcji poprzez e-dziennik (obowiązek kontroli i uzgadniania treści). 

b) dokonują zapisu tematów w e-dzienniku oraz dokonują koniecznej modyfikacji treści 

z podstawy programowej przez edytowanie planów wynikowych,   

c) dokonują modyfikacji programu nauczania -wg potrzeb. 

2. Nauczyciele kl. 5, 7, 8: 

a) zamieszczają materiały dydaktyczne na platformie Moodle 

www.sp8glogow.moodle.org.pl z oznaczeniem klasy i daty lekcji 

b)  materiały dydaktyczne zawierają temat, cel lekcji, wymagania /nacobezu. instrukcję 

dla ucznia, określenie miejsca pracy nad lekcją.  

c) jeśli lekcja jest tylko na platformie, to nauczyciel zamieszcza tu wszystkie materiały 

potrzebne do samodzielnej pracy ucznia 

d) jeśli lekcja i materiały nauczyciel zaplanował na Teams - zapisujemy to w informacji, 

że lekcja odbędzie się poprzez Teams i  zamieszczamy materiały w zależności od 

potrzeb lekcji zdalnej organizowanej bezpośrednio z nauczycielem 

e) dokonują zapisu tematów w e-dzienniku oraz dokonują koniecznej modyfikacji treści 

z podstawy programowej przez edytowanie planów wynikowych,   

f) dokonują modyfikacji programu nauczania -wg potrzeb. 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej tj. terapie, 

zajęcia specjalistyczne, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia inne: 

a) uzupełniają tabelę Harmonogram zajęć rewalidacyjnych, terapeutycznych, 

specjalistycznych, innych w dokumencie do wspólnego edytowania, 

b) dokonują zapisu tematów w e-dzienniku w części dziennik zajęć innych 

c) dokonują modyfikacji programu zajęć -wg potrzeb. 

4. Nauczyciele wspomagający: 

a) dostosowują materiały do pracy z uczniami posiadającymi specjalne potrzeby 

edukacyjne i zamieszczają je w e-dzienniku-kl. I-III a kl. V,VII, VIII na platformie 

Moodle w dedykowanej uczniowi sali lub w Teams na platformie Office. 

http://www.sp8glogow.moodle.org.pl/


b) Nauczyciele wspomagający posiadający kwalifikacje do tego samego lub 

pokrewnego przedmiotu, w sytuacji lekcji w Teams na żywo, uczestniczą w lekcji 

z klasą i odbywają konsultacje z uczniami za pomocą np. czatu w kanale lekcji 

danego przedmiotu w danej klasie i równolegle udzielają niezbędnego wsparcia 

dzieciom. 

c) Nauczyciele wspomagający innych, niepokrewnych przedmiotów, w sytuacji 

lekcji w Teams na żywo, mogą uczestniczyć w lekcji i odbywać konsultacje z 

uczniami za pomocą np. czatu w kanale lekcji danego przedmiotu w danej klasie i 

równolegle udzielać niezbędnego wsparcia dzieciom ściśle współpracują z 

nauczycielami wiodącymi 

d) współpraca polega na tym, że nauczyciel wiodący w klasie integracyjnej jest 

obowiązany przekazać materiały dydaktyczne nauczycielowi wspomagającemu do 

przygotowania dostosowania za pomocą e-maila służbowego na Outlooku w 

Office 365 lub w inny uzgodniony sposób. 

e) w sytuacji, gdy nauczycielem wspomagającym nie jest nauczyciel posiadający 

dodatkowo kwalifikacje do tego przedmiotu który wspomaga, nauczyciel wiodący 

wysyłając materiał nauczycielowi wspomagającemu za pomocą e-maila 

służbowego lub w inny uzgodniony sposób, określa swoje merytoryczne 

wskazówki do dostosowania 

f) w przypadku braku wskazówek merytorycznych, praca nauczyciela 

wspomagającego będzie polegała na dostosowaniu ilościowym i technicznym (np. 

powiększona czcionka, dostosowana wielkość obrazu, uproszczone polecenia itp.) 

5. Nauczyciele biblioteki dokumentują swoją pracę w dzienniku biblioteki. 

6. Nauczyciele świetlicy dokumentują swoją pracę w dzienniku świetlicy. 

7. Nauczyciele pedagodzy/ psycholog dokumentują swoją pracę w tabeli, którą następnie 

dołączą do prowadzonego w wersji papierowej dziennika. 

8. Nauczyciele pracują zdalnie. 

9. Nauczyciele mogą w razie potrzeby pracować w szkole. 

10. Szkoła zapewnia podstawowe środki ochrony na czas przebywania tj. dostęp do płynu 

odkażającego oraz rękawiczek, a także umożliwia pracę w izolacji. 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

załącznik nr 2 

Dokumentowanie czasu pracy pracowników niepedagogicznych szkoły  

 

1. Dokumentowaniu czasu pracy pracowników niepedagogicznych służy Lista obecności 

znajdująca się w placówce. 

2. Każdy pracownik pozostaje każdego dnia w godzinach od 8.00-16.00 do dyspozycji 

pracodawcy. 

3. Pracownicy pracują rotacyjnie według grafików: 

a) grafik dyżurów pracowników obsługi z przydziałem zadań– grafik przygotowuje 

kierownik gospodarczy z uwzględnieniem potrzeb oraz kwestii ograniczenia 

kontaktów tj. powtarzające się osoby jednocześnie dyżurujące. 

b) grafik dyżurów pracowników administracji i kadry kierowniczej –grafik 

przygotowuje dyrektor we współpracy z pracownikami –z uwzględnieniem 

potrzeb szkoły i zadań administracyjnych oraz jeśli to możliwe kwestii 

ograniczenia kontaktów tj. powtarzające się osoby jednocześnie dyżurujące. 

4. Pracownicy administracji i kadra kierownicza część czynności wykonują zdalnie. 

5. Czynności do wykonania zdalnego zleca na bieżąco dyrektor. 

6. Wszyscy pracownicy w razie potrzeb zobowiązani są wykonywać pracę w danym dniu 

wyłącznie na terenie szkoły. 

7. Zabrania się wynoszenia dokumentów poza teren szkoły. 

8. Szkoła zapewnia podstawowe środki ochrony na czas przebywania na terenie budynku 

tj. dostęp do płynu odkażającego oraz rękawiczek, a także umożliwia pracę w izolacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



załącznik nr 3 

Dokumentowanie czynności organów szkoły 

 

 

1. Dyrektor – dokumentuje swoją pracę poprzez platformę Moodle, a także na poczcie 

Outlook w e-dzienniku oraz w Office. 

2. Rada pedagogiczna –dokumentuje swoje obrady protokołem z obrad zgodnie z 

Regulaminem Rady. Dotyczy to również rad organizowanych obiegiem lub za pomocą 

Teams.  

3. Rada Rodziców dokumentuje swoje obrady protokołem z obrad zgodnie z 

Regulaminem Rady Rodziców. Dotyczy to również rad organizowanych obiegiem lub 

za pomocą Teams. 

4. Samorząd Uczniowski dokumentuje swoje obrady protokołem z obrad zgodnie z 

Regulaminem Samorządu Uczniowskiego. Dotyczy to również rad organizowanych 

obiegiem lub za pomocą Teams. 

5. W szkole nie działa Rada Szkoły. 

 

 

 


