
ZARZĄDZENIE NR 19 /2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Wojkowicach  

z dnia 5  marca  2021r. 

w sprawie  wprowadzenia  Regulaminu  prowadzenia zajęć w ramach udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.    

 

 

Na podstawie:  Ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz.U.z2020r.poz.910 i1378 oraz z 2021r.poz.4) 

Rozporządzenia MEiN z dnia 26.02.2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2021 poz. 366) 

zarządza się co następuje: 

§ 1 

 Wprowadza się Regulamin prowadzenia zajęć w ramach udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej  załącznik  nr 1 do  zarządzenia  od 08 .03.2021 r. do odwołania. 

§ 2 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli, wychowawców , specjalistów PPP do zapoznania się z 

zarządzeniem i stosowania.  

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

Grażyna Trzcionka 

 

 

 

 

 

 

 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000036601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000036601.pdf
https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000036601.pdf


 

Załącznik nr 1 do zarządzenia z dnia  5 marca 2021r. 

 

Regulamin prowadzenia zajęć  

                    W ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej   

                                                                               I.  

        Informacje dotyczące okresu czasowego ograniczenia   

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku   

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19  

  1.Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole uwzględnia 

aktualne wytyczne MEiN, MZ i GIS oraz jest zgodna                                    z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego.  

2.Dla uczniów klas IV-VIII, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak 

możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

nie mogą realizować tych zajęć w miejscu zamieszkania, zapewnia się możliwość 

zorganizowania zajęć obowiązkowych edukacyjnych, rewalidacyjnych oraz specjalistycznych 

w szkole z wykorzystaniem metod   i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.  

3.Dla uczniów, o których mowa w pkt 2. zapewnia się możliwość organizacji ww. zajęć, na 

podstawie informacji rodzica ucznia oraz zapisów w IPET .  

   

II.  

Organizacja pracy nauczycieli - specjalistów szkolnych prowadzących zajęcia   z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1. Specjaliści:  

1) pracują w formie zdalnej z uczniami klas IV-VIII (z domu lub z terenu szkoły)                                

z wykorzystaniem aplikacji TEAMS;  

 pracują stacjonarnie z uczniami klas IV-VIII, którzy z uwagi na rodzaj 

niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w 

miejscu zamieszkania;  

 pracują stacjonarnie na terenie szkoły z uczniami klas I-III, zgodnie z 

grafikiem zajęć, w tym:  



 w celu zachowania wszelkich środków ostrożności, mogą zmienić termin zajęć 

prowadzonych z uczniem/uczniami, po uzgodnieniu terminu z rodzicami ucznia i 

akceptacji dyrektora szkoły;  

 w miarę możliwości zapewniają taką organizację pracy i jej koordynację, która 

umożliwi zachowanie dystansu między uczniami przebywającymi na terenie szkoły, 

szczególnie w miejscach wspólnych podczas przemieszczania się na i z zajęć;  

 dbają, by każda grupa uczniów podczas przyprowadzania   i odprowadzania   z zajęć  

nie miała  możliwości  (lub  miała  ograniczoną  do  minimum) kontaktowania się z  

pozostałymi uczniami;  

2).organizują zajęcia tak, aby w miarę możliwości w jednym dniu w gabinecie przebywała 

grupa uczniów z jednej klasy;  

 w przypadku braku ww. możliwości stosują przerwy między zajęciami pozwalające na 

umycie i dezynfekcję powierzchni dotykanych oraz dokładne wietrzenie gabinetu;  

 w przypadku konieczności podjęcia działań wychowawczych, profilaktycznych, 

interwencyjnych w danej klasie, w miarę możliwości nie podejmują ww. działań i nie 

prowadzą zajęć z uczniami innej klasy w danym dniu;  

 w przypadku braku takiej możliwości proszą o wsparcie innego specjalistę;  

3).zajęcia prowadzą w   gabinetach oraz w   razie potrzeby  w innych pomieszczeniach 

szkolnych, które nie są wykorzystywane do bieżącej nauki.  

2.Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne:  

 pracują zdalnie w przypadku obejmowania wsparciem uczniów klas IV-VIII;  

 pracują stacjonarnie z uczniami klas IV-VIII, którzy z uwagi na rodzaj 

niepełnosprawności lub brak możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod 

i technik kształcenia na odległość, nie mogą realizować tych zajęć w miejscu 

zamieszkania;  

 pracują stacjonarnie, w przypadku obejmowania wsparciem uczniów klas I-III,   

  

                   Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej    

1.Zajęcia prowadzone w ramach udzielanej w szkole pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

będą odbywały się  w formie stacjonarnej dla  uczniów klas I-III.  

2.W formie on-line,  z wykorzystaniem platformy Microsoft Office 365 - aplikacji Teams dla 

uczniów klas    IV-VIII  

3. Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne w klasach I-III będą pracowali                     

z uczniami  w bezpośrednim kontakcie .  

4. Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne w klasach IV-VIII  będą towarzyszyli 

uczniom    on-line podczas nauki zdalnej.    

 



Wykazy terminów konsultacji prowadzonych przez szkolnych pedagogów i psychologa dla 

uczniów, nauczycieli  oraz 

rodziców:                                                                                                                                       

                                         

TERMINY KONSULTACJI Z PEDAGOGAMI I PSYCHOLOGIEM  

IMIĘ I NAZWISKO  DNI TYGODNIA  FORMA  

Sylwia Stępień - pedagog   Poniedziałek , środa   

Wtorek-czwartek  

Piątek   

stacjonarnie   

Zajęcia On-line z uczniami  

Konsultacje On-line  z uczniami, 

nauczycielami  i rodzicami   

Elżbieta Grzegórzko - psycholog  

  

Poniedziałek , środa   

Wtorek, czwartek   

 Piątek  

Zajęcia On-line z uczniami       

 stacjonarnie   

Konsultacje On-line   z uczniami, 

rodzicami, nauczycielami  

Lidia Musiał  - pedagog  Poniedziałek, wtorek, środa   

Piątek   

Konsultacje On-line  z uczniami, 

rodzicami, nauczycielami  

 Stacjonarnie   

 

 

 


