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ZARZĄDZENIE NR  3/2021 

 
Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu  

z dnia 15 stycznia 2021 r. 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w  Szkole Podstawowej w Grabowcu  

i Liceum Ogólnokształcącym w Grabowcu 

 

  Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz.U. poz. 1394) rozporządzenia MEiN z dnia 13  stycznia  2021 r.  zmieniające rozporządzenie  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem  i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021,  poz. 92) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

1. Z dniem 18 stycznia 2021 r w Szkole Podstawowej Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza  

w Grabowcu dla kl. I – III przywraca się stacjonarną formę nauczania.  

2. Uczniowie kl. I – III szkoły podstawowej od dnia 18 stycznia 2021 r. zobowiązani są uczestniczyć 

w stacjonarnych zajęciach lekcyjnych prowadzonych w obiektach szkoły. 

3. Sposób organizacji zajęć zostaje przywrócony zgodnie z planami przed okresem nauczania 

zdalnego, z zachowaniem wszelkich procedur bezpieczeństwa przed zakażeniem COVID-19) 

4. System nauczania stacjonarnego uwzględnia wszystkich uczniów znajdujących się w naszej szkole. 

 

 

§ 2 

Obowiązki wychowawców po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania 

 

1. Wychowawca klasy pełni rolę koordynatora wdrażającego uczniów i rodziców w proces 

powrotu do trybu nauczania stacjonarnego. 

2. Wychowawca klasy ma obowiązek:  

1) przekazać informację rodzicom oraz uczniom o powrocie do nauczania stacjonarnego; 

2) przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania; 

3) przekazać uczniom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach 

bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie szkoły i zobowiązuje uczniów do ich 

przestrzegania; 

4) sporządzić informacje na temat braków i trudności, jakie powstały u poszczególnych uczniów 

podczas nauczania zdalnego i przekazać je nauczycielom prowadzącym zajęcia z uczniem. 

5) na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu uczniów do tradycyjnej formy 

nauczania, 

6) na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję uczniów swojej klasy. 

 

§ 3 

Obowiązki pedagoga, psychologa po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania  

 

1. Po powrocie uczniów do stacjonarnej formy edukacji pedagog, psycholog monitoruje proces 

adaptacji w warunkach nauczania stacjonarnego. 



2. W bezpośrednim okresie po powrocie uczniów do szkoły pedagog, psycholog diagnozuje 

trudności adaptacyjne i podejmuje działania zaradcze.  

3. W przypadku wystąpienia trudności w tym zakresie podejmuje działania w celu ich 

rozwiązania, monitoruje ich przebieg aż do ich całkowitego rozwiązania, o czym informuje 

dyrektora szkoły. 

4. Pedagog, psycholog jest dostępny dla uczniów i rodziców zgodnie z harmonogramem  

i zasadami obowiązującymi w stacjonarnym trybie nauki. 

5. Stacjonarny harmonogram pracy pedagoga, psychologa jest dostępny w widocznym miejscu na 

stronie internetowej szkoły oraz zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą elektroniczną 

przez wychowawców. 

6. Pedagog jest członkiem zespołu ds. bezpieczeństwa środowiska szkolnego. 

 

§ 4 

 

Obowiązki nauczycieli po przywróceniu nauczania stacjonarnego 

 

Zmiana trybu zdalnego na stacjonarny nauki wymaga absolutnego wsparcia nauczycieli względem 

uczniów w celu identyfikacji problemów, jakie mogły nastąpić w wyniku realizacji podstawy 

programowej online. 

 

1. Nauczyciel dokonują analizy materiału nauczania, jaki został zrealizowany podczas nauczania 

zdalnego i wspólnie z uczniami określają partie materiału, które wymagają dodatkowego 

powtórzenia w czasie zajęć stacjonarnych. 

2. Diagnozują indywidualne potrzeby uczniów w zakresie wsparcia w celu wyrównania różnic w 

poziomie przyswojenia wiedzy z lekcji prowadzonych on-line. 

3. Przygotowują informację o poziomie realizacji podstawy programowej dla poszczególnych klas 

w odniesieniu do swojego przedmiotu i prezentują wnioski na zebraniu rady pedagogicznej. 

 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu drogą elektroniczną.   

 

 

 

Grabowiec, 15 stycznia 2021 r. 

 


