
Zarządzenie nr 4/2020/2021 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niechorzu z dnia 27 

października 2021 r. w sprawie funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam, jak następuje: 

§1 

1. Przedszkole i klasy I-III realizują naukę w formie stacjonarnej. 

2. W przypadku zajęć stacjonarnych, zajęcia na platformie Microsoft Teams, prowadzone są 

tylko dla uczniów przebywających na kwarantannie i chorych. 

3. Od dnia 26 października do odwołania uczniowie klas IV-VIII realizują naukę z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

4. Do prowadzenia nauczania na odległość szkoła korzysta z następujących narzędzi: 

1) Aplikacji Microsoft Teams – do prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym (synchronicznie) w 

formie spotkań z transmisją obrazu i dźwięku, do zamieszczania zasobów (treści) i aktywności 

(zadań do wykonania) dla uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów, 

2) Dziennika elektronicznego Librus –do przekazywania wiadomości odnośnie organizacji pracy 

szkoły, prowadzenia frekwencji, publikowania ocen oraz odsyłania w formie zdjęć pracy 

domowej wykonanej w ćwiczeniach papierowych lub wytworów pracy własnej (prace 

plastyczne itp.) 

3) My Englishlab – platforma do nauki języka angielskiego dla uczniów klas VII-VIII, 

5. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, rozwijające zainteresowania oraz zajęcia w ramach 

zindywidualizowanej ścieżki kształcenia, realizowane będą z wykorzystaniem platformy 

Microsoft Teams, 

6. Uczniowie mają obowiązek codziennego logowania, sprawdzania zadań do wykonania, 

ogłoszeń i wiadomości, odpowiadania na korespondencję. 

7. Zajęcia ze wszystkich przedmiotów są publikowane przez nauczycieli i udostępniane uczniom 

zgodnie z tygodniowym planem zajęć. 

8. Prace są zadawane tylko na platformie Microsoft Teams 

9. Nauczyciel zapisuje zadana pracę na platformie Microsoft Teams, w zakładce ZADANIA lub w 

zespołach (KANAŁ ZADANIA DOMOWE) 

10. Zadania wykonane przez uczniów odsyłane są poprzez: 



1) Platformę Microsoft Teams 

2) E-dziennik Librus, tylko w formie zdjęć zadania wykonane w ćwiczeniach papierowych lub 

wytwory pracy ucznia typu praca plastyczna. 

10. Brak zadania jest odnotowany poprzez wstawienie „minusa” w dzienniku. 

11. Ocena za wykonana pracę jest umieszczana w dzienniku elektronicznym Librus. 

12. Nauczyciel jest w kontakcie z rodzicami (tylko telefonicznym i poprzez moduł WIADOMOŚCI 

w dzienniku elektronicznym Librus), w godzinach 8:15-15:40. 

13. Trudności z dostępnością do materiałów przesyłanych przez nauczycieli, rodzice przesyłają 

wychowawcy. 

§2 

1. W okresie, o którym mowa w §1ust.2 nauczyciele dodają realizację lekcji poprzedzając temat 

wpisem: NAUCZANIE ZDALNE. 

2. Nauczyciele zaznaczają frekwencję, korzystając z nowej kategorii obecności OBECNY ONLINE, 

oznaczonej ON 

3. Nauczyciele zaznaczają frekwencję na podstawie obecności ucznia na zajęciach online. 

4. Nieobecność ucznia podczas zajęć online skutkuje zaznaczeniem w dzienniku elektronicznym 

Librus, nieobecności na danej jednostce lekcyjnej. 

5. Nieobecność podczas zajęć online jest wpisywana jako usprawiedliwiona na podstawie 

powiadomienia wysyłanego przez rodzica za pośrednictwem modułu E-USPRAWIEDLIWIENIA. 

6. W przypadku, gdy zajęcia zdalne nie odbywają się w formie online, obecność ucznia jest 

odnotowywana w dzienniku elektronicznym Librus na podstawie informacji na platformie 

Microsoft Teams, w zakładce ZADANIA (STATUS WYŚWIETLONE) 

7. Brak komunikacji z uczniem nauczyciel zgłasza wychowawcy klasy. 

8. W trakcie realizacji nauczania zdalnego, obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone 

w statucie i w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. 

§3 

1. Zajęcia prowadzone na odległość powinny: 

a) zapewniać optymalne warunki do przekazania uczniom treści edukacyjnych, 

b) umożliwiać systematyczny kontakt uczniów z nauczycielami na podobnych zasadach, 

jakie panują na zajęciach stacjonarnych, 



c) odbywać się-co do zasady-synchronicznie, tzn. w czasie rzeczywistym według planu, z 

uwzględnieniem możliwości uczniów i specyfiki przedmiotu oraz związanych z tym 

zaleceń(patrz pkt 2), 

d) odbywać się w sposób angażujący uczniów. 

2. Zalecenia dotyczące czasu trwania i formy zajęć prowadzonych na odległość. 

a) zalecenia dotyczące grup przedmiotów: 

 

Grupa I Grupa II Grupa III 

Przedmioty: język polski, 

matematyka, fizyka, chemia, 

języki obce, historia, 

geografia, wiedza o 

społeczeństwie, biologia, 

przyroda,  

Przedmioty: godzina z 

wychowawcą, informatyka, 

technika, muzyka, plastyka, 

edukacja dla 

bezpieczeństwa, 

wychowanie do życia w 

rodzinie, 

Przedmioty: wychowanie 

fizyczne, religia 

Sposób realizacji: zajęcia na 

żywo z wykorzystaniem 

aplikacji Microsoft Teams co 

najmniej 80% czasu w 

tygodniu 

Pozostały czas: 

nauczanie z wykorzystaniem 

aplikacji Microsoft Teams 

(zasoby + aktywności) 

Pozostały i ewentualnie 

dodatkowy czas: prace 

domowe, dodatkowe 

zadania 

Sposób realizacji: 

zajęcia na żywo z 

wykorzystaniem aplikacji 

Microsoft Teams co najmniej 

40% czasu w tygodniu  

Pozostały czas: 

nauczanie z wykorzystaniem 

aplikacji Microsoft Teams 

(zasoby + aktywności) 

Pozostały i ewentualnie 

dodatkowy czas: prace 

domowe, dodatkowe 

zadania 

Sposób realizacji: 

Ustala nauczyciel, głównie z 

wykorzystaniem aplikacji 

Microsoft Teams  (zasoby + 

aktywności) 

 

b) zajęcia z przedmiotów priorytetowych (grupa I) powinny odbywać się w jak 

największym wymiarze (lub w całości) na żywo poprzez Microsoft Teams, 



c) w przypadku skrócenia spotkania na żywo, pozostała część lekcji odbywa się na 

platformie (uczniowie zapoznają się z przygotowanymi zasobami i wykonują zadane 

aktywności), 

d) zajęcia powinny zaczynać się zgodnie z planem, z wyjątkiem zajęć zblokowanych (2 

lekcje pod rząd), które nauczyciel może przeprowadzić bez przerwy i skończyć 

odpowiednio wcześniej, 

e) w uzasadnionych sytuacjach nauczyciel może skrócić zajęcia na żywo lub 

przeprowadzić daną lekcję w całości na platformie (np. gdy nauczyciel przygotował i 

nagrał omówienie tematu, na lekcji odbywa się zdalna klasówka itp.).W przypadku, 

gdy lekcja nie odbywa się na żywo, nauczyciel informuje uczniów z wyprzedzeniem i 

wskazuje inną formę realizacji zajęć. Alternatywą dla lekcji na żywo nie powinno być 

wyłącznie udostępnienie zasobów w postaci treści, z którymi uczeń musi się 

samodzielnie zapoznać na platformie-udział nauczyciela w takich zajęciach powinien 

sprowadzać się co najmniej do zamieszczenia i sprawdzenia aktywności w 

kursie(zadań, quizów, forów dyskusyjnych itd.) i udzielenia krótkiej informacji 

zwrotnej (np. wynik quizu, komentarz, ocena, odpowiedź na pytania itd.). 

3. Podczas zajęć zdalnych nauczyciel powinien korzystać ze wszystkich dostępnych 

narzędzi i programów, aby w optymalny sposób przekazywać omawiane zagadnienia 

(kamerka, tablet graficzny, udostępnianie ekranu z prezentacją/grafiką/materiałami 

edukacyjnymi wideo itp). 

4. W czasie, gdy dana klasa odbywa naukę na odległość uczeń powinien: 

a) systematycznie logować się do dziennika oraz odczytywać wiadomości i ogłoszenia, 

b) być zapisany do kursów na platformie Teams ze wszystkich zajęć, jakie widnieją w 

jego planie tygodniowym, 

c) aktywnie uczestniczyć w zajęciach synchronicznych (na żywo przez Microsoft Teams),  

d) zapoznawać się z treściami i wykonywać zadania, udostępniane na platformie Teams. 

5. Podczas spotkań synchronicznych na Microsoft Teams zalecane jest aby: 

a) wszyscy uczestnicy używali kamerek (w razie potrzeby aplikacja umożliwia ustawienie 

tła), 

b) wszyscy uczestnicy, z wyjątkiem nauczyciela, mieli wyłączone mikrofony i włączali je 

tylko w razie potrzeby, 

c) każdy uczestnik widział wszystkie osoby biorące udział w zajęciach  



7. Zabronione jest rozpowszechnianie wizerunku oraz głosu nauczyciela bez jego 

pisemnej zgody, zgodnie bowiem z art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288): 

„Art. 81. 1. Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim 

przedstawionej. W braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane, 

jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie. 

2. Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku: 

1) osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem 

przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych; 

2) osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, 

publiczna impreza.”,  

zaś zgodnie z art. 23 Kodeksu cywilnego: dobrami osobistymi człowieka, są zdrowie, 

wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica 

korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, 

wynalazcza i racjonalizatorska. 

a) Zajęcia online prowadzone przez pracowników szkoły przeznaczone są tylko i 

wyłącznie dla uczniów szkoły i tylko uczniowie danej klasy zgodnie z planem lekcji 

klasy w konkretnych lekcjach mogą uczestniczyć. Obecność innych uczniów na 

zajęciach (z innej klasy w szkole) jest możliwa tylko za zgodą wychowawcy ucznia i 

nauczyciela prowadzącego dane zajęcia. 

b) Uczeń nie jest uprawniony do przekazania linków, danych dostępowych do zajęć 

online do przekazywania innym osobom.  

Przypominam, że naruszenie zasad związanych z naruszeniem wizerunku nauczyciela 

(w tym głosu) bez jego zgody może skutkować zastosowaniem kar z katalogu kar 

przewidzianych w statucie szkoły, a na podstawie uchwały rady pedagogicznej dyrektor 

ponadto może wystąpić z wnioskiem do kuratora oświaty o przeniesienie ucznia do innej 

szkoły, gdy ten: 

- umyślnie spowodował uszczerbek na zdrowiu kolegi; 

- dopuszcza się kradzieży; 

- wchodzi w kolizje z prawem, 



- demoralizuje innych uczniów; 

- permanentnie narusza postanowienia statutu. 

Dodatkowo informacyjnie podaję, że w przypadku rozpowszechnienia wizerunku nauczyciela 

bez jego zgody, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, osobie, której 

prawa osobiste zostały naruszone przysługuje m.in. żądanie do: 

- zaniechania tego działania; 

- usunięcia skutków tego działania; 

- złożenia oświadczenia odpowiedniej treści np. przeprosin; 

- naprawienia szkody; 

- zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy na cel społeczny. 

Niezależnie od powyższego w przypadku wypełnienia znamion przestępstwa określonego w 

art. 212 kodeksu karnego (znieważenie), osoba znieważona może żądać ścigania osoby, 

która dopuściła się ww. przestępstwa i ukarania takiej osoby przez sąd. Za dopuszczenie się 

przestępstwa znieważenia grozi kara grzywny oraz kara ograniczenia wolności, a w 

przypadku znieważenia w środkach masowego komunikowania się, nawet kara do roku 

pozbawienia wolności. Odpowiedzialność karną co do zasady ponoszą w Polsce osoby, od 

ukończenia 17 roku życia. 

 

 


