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Pozytywna Szkoła Podstawowa  
im. Arkadiusza Arama Rybickiego 

w Gdańsku 
ul. Azaliowa 18; 80-177 GDAŃSK 

ZARZĄDZENIE  
DYREKTORA SZKOŁY 

NR  2/2022 

z dnia 26 stycznia 2022 roku 

dotyczy: organizacji zajęć hybrydowych w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku w związku 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 
Działając na podstawie:  
- § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego 
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U.2022 r. poz. …….) 
zarządzam co następuje: 

§ 1 
Zawieszam na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 
w oddziałach 5-8 Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku w okresie od 27 stycznia 2022 r. do 25 
lutego 2022 r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

§ 2 
1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych, o którym mowa w par.1, zadania oddziałów 

5-8 w Pozytywnej Szkole Podstawowej w Gdańsku są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość jakie umożliwia Librus oraz darmowe narzędzie Google G Suite.  

2. Do godziny 20:00 dnia poprzedniego nauczyciele planują w Planerze Librus lekcje i udostępniają 
uczniom. 

3. W Planerze udostępnione powinny być zasoby lekcji (prezentacje multimedialne, pliki, grafiki, 
obrazy, wykresy, filmy, linki do materiałów on-line, prace domowe) oraz wideorozmowy. 

4. Wideorozmowy nauczyciele planują poprzez narzędzia GSuite, gdzie dostępne są narzędzia do 
połączenia on-line Zoom lub Meet i wysyłają link do wideorozmowy na szkolne adresy mailowe 
uczniów danej klasy oraz na adresy mailowe wicedyrektorów i nauczycieli wspomagających pracę 
nauczyciela. 

5. Lekcje odbywają się w czasie rzeczywistym według aktualnego planu lekcji i aktualnych zastępstw. 
Godzina lekcyjna trwa 45 minut, w tym przez ostatnie 5 minut nauczyciel pozostaje do dyspozycji 
uczniów w ramach indywidualnych lub grupowych konsultacji. 

§ 3 
1. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się na bieżąco zarówno przez nauczyciela jak i rodzica. 

Nauczyciele podają dokładne informacje o terminach realizacji zadań, odesłania prac, wykonywania 
testów, pracy na forach czy innych ocenianych aktywnościach. 

2. Naturalnym rozwiązaniem w zakresie monitorowania postępów uczniów jest odsyłanie prac 
podlegających ocenie z wykorzystaniem e-dziennika lub bezpośrednio na dysk sieciowy wskazany 
przez nauczyciela. 

3. Nauczyciele mogą wystawiać oceny cząstkowe, a informację odnotować w dzienniku lekcyjnym. 

§ 4 
1. Zrealizowane zadania pracy zdalnej będą dokumentowane poprzez wpisywanie tematów lekcyjnych 

do dziennika elektronicznego Librus Synergia, zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 
2. Fakt zrealizowania zadania przez poszczególnych uczniów będzie potwierdzany przez nauczycieli 

prowadzących zajęcia w wykazie uczęszczania poprzez odznaczenie ob (obecny). 
3. Nauczyciele realizują zdalne nauczanie z wykorzystaniem różnych materiałów i zasobów. 

Nauczyciel powinni minimalizować potrzebę drukowania przesyłanych materiałów. 
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§ 5 
W czasie zawieszenia zajęć stacjonarnych wszystkie zajęcia pozalekcyjne prowadzone są 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

§ 6 
Uczniom, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, umożliwiam realizowanie tych zajęć na 
terenie szkoły. Rodzic/opiekun informuje wicedyrektor Katarzynę Horny o braku możliwości realizacji 
zajęć w miejscu zamieszkania. 

§7 
Uczniom klas 8 umożliwiam uczestnictwo w konsultacjach indywidualnych lub grupowych na terenie 
szkoły w ustalonych przez nauczyciela godzinach w wymiarze jednej godziny lekcyjnej dla jednej klasy. 

 
§ 8 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia i podlega ogłoszeniu w księdze zarządzeń. 

 
Zarządzenie nr 2/2022 zakończono na stronie nr 2 


