
Zarządzenie nr 24/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 373 im. I.J. Paderewskiego 

w Warszawie 

z dnia 6 listopada 2020 r. 

w sprawie 

 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 373 im. I.J. Paderewskiego 

w Warszawie 

 

 w okresie od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r.  

 

Na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.) 

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 

2020 poz. 1960) 

3) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów 

w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1871) 

 

§ 1. 

 

1. W okresie od 9 listopada 2020 r. do 29 listopada 2020 r. Szkoła Podstawowa nr 373 

im. I.J. Paderewskiego w Warszawie funkcjonuje w ograniczonym zakresie, tzn.: 

a) klasy 4-8 mają nadal zawieszone stacjonarne zajęcia w szkole i uczą się w trybie 

zdalnego nauczania zgodnie z planem lekcji, 

b) klasy 1-3 mają zawieszone stacjonarne zajęcia w szkole i uczą się w trybie 

zdalnego nauczania zgodnie z planem lekcji, 

c) oddział przedszkolny pracuje w trybie stacjonarnym w godzinach 7.30-16.30, 

d) opieka świetlicy szkolnej jest organizowana w godzinach 7.30 -17.00 dla uczniów 

klas 1-3, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

e) nauczyciele bibliotekarze pracują stacjonarnie zgodnie ze swoimi godzinami 

pracy.  

2. W związku z przejściem na nauczanie zdalne obiady dla klas 1-8 są odwołane. 

 

§ 2. 

1. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczyciele przedmiotów pracują z domu 

z wykorzystaniem metod pracy na odległość. Po zgłoszeniu dyrektorowi mogą też 

prowadzić lekcje ze szkoły. Lekcje online odbywają się w czasie rzeczywistym 

zgodnie z opracowanym i przesłanym uczniom i rodzicom planem lekcji.  

2. Nauczyciele pracują wykorzystując metody pracy na odległość z zachowaniem zasad 

określonych w zarządzeniu dyrektora szkoły nr 22/2020. 

3. Nauczyciele dbają o odpowiedni poziom merytoryczny lekcji on-line, odpowiednio 

dobierają zakres i ilość materiału zadawanego uczniom do samodzielnej pracy, 

wspierają uczniów w procesie uczenia się. 



4. Nauczyciele odpowiadają za zawartość merytoryczną i bezpieczeństwo przekazywanego 

materiału. 

5. Wszelkie trudności w kontakcie zdalnym z uczniami nauczyciele zgłaszają na bieżąco 

dyrektorowi bądź wicedyrektorowi szkoły. 

6. W klasach 1-8 nauczyciele specjaliści prowadzą zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, 

wspierające na terenie szkoły w terminach uzgodnionych z rodzicami, nie kolidujących 

z lekcjami online. Dopuszcza się prowadzenie tych zajęć w trybie online, jeśli rodzice 

ucznia zwrócą się z taką prośbą. Nauczyciel specjalista uzgadnia termin zajęć z rodzicami.  

7. Nauczyciele współorganizujący proces kształcenia uczniów z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego wspierają uczniów w procesie zdalnej edukacji w formie 

uzgodnionej z rodzicami ucznia.  

§ 3. 

 

1. Do pracy z uczniami na odległość nauczyciele wykorzystują sprzęt będący w ich 

prywatnym posiadaniu, a jeśli nie ma takiej woli czy możliwości, korzystają ze sprzętu 

na terenie szkoły. 

2. Potrzebę poprowadzenia zajęć z uczniami z wykorzystaniem stacjonarnego sprzętu 

szkolnego należy zgłosić dyrektorowi szkoły.  

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

Dyrektor Szkoły 

Katarzyna Spychała 

6.11.2020 

 


