
Zarządzenie  15  /2021/2022   

        Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3  w Wojkowicach  

z dnia 16 grudnia  2021 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 2021/2022 w terminie 20-22 

grudnia 2021r.  i 3-5 stycznia 2022r . 

Na podstawie:  Rozporządzenie Ministra Edukacji i  Nauki   z dnia 13 grudnia 2021 r.                            

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 17 .12.2021r.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 

1.Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do  realizowania zajęć  na  terenie 

szkoły  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość poprzez platformę Teams,  

szkolny  dziennik elektroniczny,  platformę edukacyjną oraz inne metody i narzędzia. 

Nauczyciele mogą korzystać z całego sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole. 

2.Zajęcia prowadzone są zgodnie z planem zajęć  stacjonarnych .  

3. Na wniosek rodziców uczęszczających do klas I–III, którzy nie mogą 

zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie,  Dyrektor  zorganizuje  opiekę w szkole 

zgodnie z planem zajęć lekcyjnych dla danej klasy.  

4. Dyrektor szkoły umożliwi dzieciom objętym opieką realizację zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 



5. Zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywać się 

będą w dniach : 20- 22 grudnia 2021r. oraz  3 stycznia -5  stycznia 2022r.  

6. Dzień 7 stycznia 2022r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno- wychowawczych                              

z dyspozycji dyrektora. 

7. Nauka stacjonarna w szkole dla wszystkich klas  od 10 stycznia 2022r.  

                                                                     § 4 

1.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. 

§ 5 

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. 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  17 grudnia 2021r.  

  

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. 

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.  
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