
Zarządzenie   /2019/2020   

        Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3  w Wojkowicach  

z dnia 24 marca 2020 r. 

 

w sprawie: organizacji i realizacji  zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej  nr 3 w Wojkowicach w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość realizowanych  w roku szkolnym 2019/2020 w terminie 25 

marca  do 10 kwietnia 2020r. 

Na podstawie:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Dyrektor Szkoły, zarządza co następuje: 

§ 1 

Dyrektor przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobach i trybie 

realizacji zadań szkoły w okresie ww. ograniczenia za pomocą wiadomości w dzienniku 

elektronicznym Librus do dnia 25.03.2020r.Treść zarządzenia zostaje umieszczona                                  

w zakładce dokumenty na stronie www.sp3wojkowice.pl. 

§ 2 

Wychowawcy klas , przekazują informację uczniom/ rodzicom informację o sposobach                               

i trybie realizacji zadań szkoły określonych w tym zarządzeniu poprzez wiadomość                                      

w dzienniku elektronicznym. W sytuacji braku odczytania wiadomości przesłanych poprzez 

dziennik, wychowawca zobowiązany jest do telefonicznego kontaktu z rodzicem , w celu 

przekazania informacji. Wychowawcy dokumentują fakt przekazania informacji telefonicznej 

rodzicowi w zbiorczym zestawieniu i przechowują w dokumentacji wychowawcy. 

§ 3 

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 

2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, 

do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć prowadzonych w ramach form pozaszkolnych 

kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość 

tj. wykorzystania w procesie edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie 

wymagają osobistego kontaktu ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z 

materiałów edukacyjnych wskazanych przez nauczyciela.                                                                                       

 Dyrektor i wicedyrektor będą koordynowali pracę nauczycieli ww. okresie 



§ 3 

1.Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów 

nauczania np. z wykorzystaniem szkolnego dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup 

społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, bezpłatnych programów 

edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi. Nauczyciele mogą korzystać z całego sprzętu 

elektronicznego dostępnego w szkole lub mogą go wypożyczyć na rzecz pracy w domu. 

2. Działania w ramach  zdalnej realizacji programów nauczania  mogą być prowadzone w 

oparciu m.in. o: 

 materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów;  

 zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/; 

 dzienniki elektroniczne; 

 komunikację poprzez pocztę elektroniczną; 

 media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu 

bezpiecznych warunków korzystania z Internetu; 

 lekcje online; 

 programy telewizji publicznej i audycje radiowe; 

 zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły; 

 podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada.  

 kontakt telefoniczny z nauczycielem; 

 wydrukowanie przez szkołę materiałów dla uczniów i wyłożenie ich we wskazanym 

miejscu do odbioru przez rodziców; 

 „okienko” w szkole do odbioru prac uczniów itp.; 

 dostarczanie wydrukowanych materiałów do ucznia; 

 inne sposoby wskazane przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy 

wsparciu organu prowadzącego. 

 

§ 4 

1.Dyrektor Szkoły informuje, że w związku z Rozporządzeniem Minister Edukacji 

Narodowej możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz oceniania 

i klasyfikowania uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół 

i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID- 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. 

lub do odwołania. 

§ 5 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Wojkowicach w   okresie od 25 marca 

do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania zgodnie z nowymi przepisami są zobowiązani 

do prowadzenia kształcenia na odległość. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji 

dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody 

kształcenia na odległość. 

https://epodreczniki.pl/


§ 6 

1. Dyrektor Szkoły  ustali z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych 

klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, 

zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia.   

2. Plan lekcji zostaje opublikowany przez wicedyrektora na stronie www.sp3wojkowice.pl i 

dzienniku elektronicznym.  

3. Nauczyciele dokonują zmian dotyczących prowadzenia lekcji na podstawie planu lekcji 

przesłanego przez wicedyrektora do 26 marca 2020r.  

4. Nadzór nad zmiana planu prowadzi wicedyrektor. 

                                                                     § 7 

1.Dyrektor Szkoły określi formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami 

i uczniami. 

2. Organizując uczniom kształcenie na odległość nauczyciele muszą pamiętać 

o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy 

tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie 

czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, 

wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

§ 8 

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli klas I- III do poinformowania rodziców 

uczniów z klas I- III o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich 

realizacji przez dziecko w domu np. z wykorzystaniem dostępnych podręczników. 

§ 9 

Dyrektor Szkoły ustali w uzgodnieniu z nauczycielami w jaki sposób będzie monitorowana 

i sprawdzana wiedza ucznia oraz postępy w nauce. 

§ 10 

1. Dyrektor Szkoły do realizacji kształcenia zdalnego może wykorzystać platformę 

edukacyjną www.e-podręczniki.pl i utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. 

Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System 

Informacji Oświatowej. 

2. Dyrektor Szkoły informuje, że platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie 

informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. 

3. Dyrektor szkoły zachęca uczniów, rodziców i nauczycieli do wykorzystania znajdujących 

się materiałów edukacyjnych na platformie www.e-podręczniki.pl i wykorzystania ich 

do pogłębiania wiedzy oraz do realizowania zadań edukacji zdalnej. 

4. Wszystkie treści dostępne na platformie www.e-podręczniki.pl są przez przeglądarkę 

internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo 

na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych 

użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto 

na platformie. 

http://www.sp3wojkowice.pl/


§ 11 

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy w zespołach 

przedmiotowych i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom, 

rodzicom i uczniom w celu realizacji kształcenia na odległość. 

§ 12 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  25 marca i obowiązuje do odwołania. 

  

Dyrektor Szkoły 

Grażyna Trzcionka 

 

 

 

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z nauczaniem na odległość 

 

 

Zgodnie z  art. 13  ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 

27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) 

(Dz.Urz. UE L 119, s. 1, ze zm.) informujemy, że: 

 

1.    Administratorem danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 w Wojkowicach , ul. Jana III 

Sobieskiego 211b, 32-769-57-64, e-mail sp3@wojkowice.pl ,  (dalej: Administrator danych) 

2.    Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się 

przesyłając zapytania na adres administratora lub poprzez e-mail iodo@marwikpoland.pl 

3.   Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz 

danych osobowych Pani/Pana dziecka w zakresie niezbędnym do realizacji zadania Placówki 

polegającego na nauczaniu na odległość z wykorzystaniem metod i technik umożlwiających 

zdalną formę kształcenia. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO 

(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym),  w 

związku z art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 

mailto:sp3@wojkowice.pl


1148, z późn. zm), oraz rozporządzeniem ministra edukacji narodowej z dnia 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 2020, poz. 493  i poz. 492)    

4.    Odbiorcą danych będą wyłącznie podmioty z którymi Administrator danych zawarł umowę 

powierzenia przetwarzania zgodnie z art. 28 RODO w zakresie:  świadczenia usług hostingowych, 

serwisowania sprzętu i oprogramowania IT, doradczych, oraz organy administracji publicznej  

i instytucje uprawnione do dostępu do informacji na podstawie przepisów prawa. 

5.    Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zadania Placówki             

w związku z wprowadzeniem nauczania na odległość, oraz udokumentowania korzystania przez 

Pani/Pana dziecko ze zdalnej  formy edukacji.  

6.    Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz danych swojego dziecka, 

otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 

przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie pod adres: ul. Stawki 2, 00-964 

Warszawa. 

7.    Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym 

opartego na  profilowaniu. 

8.   Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku prawnego, ale bez ich podania nie będzie 

możliwe skorzystanie  Pani/Pana dziecka z udziału w  zajęciach prowadzonych w formie 

nauczania na odległość.  

 

 

 

DRODZY UCZNIOWIE. 

 W trosce o Wasze bezpieczeństwo musieliśmy zmienić sposób komunikowania się z Wami oraz 

sposób prowadzenia lekcji. 

Opieramy się przede wszystkim na zasobach Internetu. 

Bardzo ważne jest, by pamiętać o zasadach bezpiecznego przebywania w Sieci. 

Przypomnimy Wam najważniejsze zasady. 

Oto one: 

                                       ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SIECI 

 

● Zabezpiecz komputer bądź urządzenie mobilne, z którego korzystasz. Używaj dobrego programu 

antywirusowego, dbaj, by baza wirusów była aktualna. Nie otwieraj e-maili od nieznajomych, nie 

klikaj na linki przesłane przez obcą osobę – mogą Ci zawirusować komputer! 

● Pobieraj pliki tylko ze sprawdzonych źródeł. 

● Pomyśl kilka razy, zanim wyślesz wiadomość, e-mail czy smsa. Kiedy klikniesz „wyślij”, nie można 

już tego cofnąć. 



● Nie podawaj w sieci swoich danych osobowych ani haseł. 

● Nie podawaj swoich prawdziwych danych osobowych. Na potrzeby kontaktu z nauczycielem 

możesz używać tylko imienia lub nicku.  

● Nie podawaj nikomu danych swoich znajomych. 

● Chroń swoje konta na serwisach społecznościowych. 

● Stosuj mocne, trudne do odgadnięcia hasła, które są kombinacją liter i cyfr. 

● Czytaj regulaminy. 

● Pamiętaj, że osoba, którą poznasz w sieci, może nie być tym, za kogo się podaje. 

● Gdy coś Cię przestraszy lub zaniepokoi, wyłącz monitor i powiedz o tym dorosłemu. Powiedz też, 

jeśli szukając informacji, trafiłeś na stronę, która namawia do nienawiści lub do czegoś dziwnego. 

● Nie dokuczaj innym. Pamiętaj, że w Internecie obowiązuje zasada nieużywania brzydkich słów. 

Traktuj innych tak, jakbyś chciał, żeby Ciebie traktowano. 

● Szanuj prawo własności w Sieci. Zawsze podawaj źródło pochodzenia materiałów znalezionych w 

Internecie. 

 

ZASADY HIGIENY PODCZAS KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

1. Ekran nie powinien odbijać światła - dlatego też ważne jest ustawienie go pod odpowiednim kątem 

w stosunku do jego źródeł. Monitor trzeba ustawić tak, aby światło nie znajdowało się z tyłu. Źle jest 

również, gdy użytkownik ma jasność przed sobą - np. lampkę nad ekranem. Optymalnie jest ustawić 

się bokiem. 

2. Odległość pomiędzy brzegiem biurka a ustawioną na nim klawiaturą powinna być większa niż 10 

cm. Chodzi tu o możliwość ułożenia na biurku dłoni. Pisanie z rękoma bez oparcia jest bardzo 

uciążliwe dla użytkownika. 

3. Odległość ekran-użytkownik powinna wynosić co najmniej 40 cm (wyciągnięta ręka wyznacza 

minimalną odległość od monitora). 

4. Górna krawędź monitora nie powinna znajdować się powyżej linii wzroku użytkownika. 

5. Wilgotność powietrza nie powinna być mniejsza niż 40% - chodzi tu o to, że w trakcie korzystania z 

komputera oczy mocno się wysuszają, dlatego ważne jest zapewnienie pewnego poziomu wilgotności 

w pomieszczeniu. 

6. Wysokość stołu i krzesła powinna być tak dostosowana, by zapewnić co najmniej kąt prosty 

pomiędzy ramieniem a przedramieniem użytkownika. 

7. I najważniejsze: w celu dbania o wzrok, po każdej 30 minutowej pracy przed ekranem, spójrz przez 

okno w daleko położony punkt, a następnie przenieś wzrok na jakiś punkt blisko siebie. 

8. Rób częste przerwy i wykonuj podczas nich ćwiczenia rozluźniające mięśnie. 

 

Kochani uczniowie, potraktujcie tę nową formę pracy jako wyzwania, ale też możliwość spróbowania 

czegoś nowego. 

                                                            Życzymy powodzenia: pani dyrektor wraz z nauczycielami:) 

 

 


