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w sprawie szczególnych rozwiązań realizacji zadań statutowych dotyczących dydaktyki, opieki 

i wychowania uczniów klas I-III, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz konsultacji indywidualnych lub prowadzonych w małych 

grupach z uczniami od 18 maja 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie. 

Na podstawie  art. 68 ust. 1 pkt 3, 6, 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 

2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

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

(Dz. U. poz. 493 z późn. zm. tj. poz.539, 564, 657, 781) zarządzam, co następuje: 

§ 1  

Niniejsze zarządzenie określa szczególne rozwiązania realizacji zadań statutowych dotyczących 

dydaktyki, opieki i wychowania uczniów klas I-III, zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz konsultacji indywidualnych dla uczniów od 18 maja 

2020 r. w Szkole Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie, zwanej dalej Szkołą. 

 

 

§ 2  

Główne sposoby realizacji procesów edukacyjnych  

1. Procesy dydaktyczno-wychowawcze realizowane są zgodnie z zasadami określonymi  

w zarządzeniu nr 13/2020 dyrektora Szkoły z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie rozszerzenia 

formuły nauczania i uczenia się na odległość w Szkole Podstawowej  nr 6 im. Romualda 

Traugutta w Lublinie. 

2. Dla uczniów Szkoły, pozostających w domach ze względu na zagrożenie epidemiczne, 

utrzymuje się formułę nauczania i uczenia się na odległość z wykorzystaniem platform  

e-learningowych moodle SP6 oraz Teams Microsoft Office 365.      

3. Za zgodą rodziców/opiekunów prawnych, zajęcia i formy pracy określone w § 3 mogą być 

realizowane w budynku Szkoły.  

   

§ 3  

Szczególne warunki realizacji procesów dydaktycznych, opieki i wychowania 

  

1. Od dnia 18 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r., w uzgodnieniu z organem prowadzącym 

Szkołę, dopuszcza się możliwość realizacji zajęć rewalidacyjnych dla uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w bezpośrednim kontakcie ucznia  

z nauczycielem lub specjalistą, prowadzącym te zajęcia na terenie Szkoły: 

 

1) zajęcia, o których mowa w ust. 1. organizowane są z zachowaniem całkowitej 

dobrowolności ze strony rodziców/opiekunów prawnych uczniów; 

2) udział ucznia w zajęciach warunkowany jest akceptacją przez rodziców/opiekunów 

prawnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy określonych przez dyrektora zgodnie 

wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z 13 maja 2020 r.. 
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2. Od dnia 25 maja 2020 r. Szkoła zapewnia opiekę oraz organizuje zajęcia wychowawcze  

z elementami zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III: 

 

1) rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu ich dzieci z klas I-III do Szkoły mając  

na względzie stan zagrożenia epidemicznego w kraju; 

2) w przypadku, o którym mowa w pkt. 1. rodzice/opiekunowie prawni dziecka informują 

wychowawcę klasy przez system dziennika elektronicznego UONET+, co jest 

równoznaczne z realizacją podstawy programowej przez ucznia w formule pracy  

na szkolnych platformach e-learningowych. 

3) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, o których mowa w ust. 2 organizowane są  

dla uczniów, których rodzice/opiekunowie prawni zgłoszą potrzebę uczestnictwa swojego 

dziecka w zajęciach, przez system określony powyżej; 

4) pożądanym jest aby zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 1. uwzględniało wolę rodzica  

tj. zgodę lub brak zgody rodzica/opiekuna prawnego ucznia na pomiar temperatury ciała 

dziecka, podczas jego pobytu w Szkole. 

 

3. Od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. organizuje się w budynku Szkoły 

konsultacje dla uczniów klas VIII: 

 

1) uczniowie klasy VIII mogą za zgodą rodziców/opiekunów prawnych uczestniczyć  

w konsultacjach z nauczycielami, w szczególności z przedmiotów objętych egzaminem 

ósmoklasisty oraz korzystać z biblioteki szkolnej; 

 

a) o potrzebie, terminie (dzień, godzina) konsultacji bezpośrednich nauczyciel 

informuje rodziców/opiekunów prawnych przez system UONET+, 

b) rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział lub zgłaszają potrzebę 

udziału dziecka w konsultacjach odbywanych na terenie Szkoły przez system 

UONET+; 

c) na podstawie zgłoszonych przez nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych 

potrzeb, dyrektor Szkoły ustala szczegółowy harmonogram spotkań, określając 

miejsce oraz zasady BHP dotyczące ich organizacji. 

  

2) dla uczniów pozostających w domach kontynuowane są indywidualne lub organizowane  

w małych grupach konsultacje on-line: 

a) o potrzebie, terminie (dzień, godzina) konsultacji on-line nauczyciel informuje 

rodziców/opiekunów prawnych przez system UONET+, kierując tę korespondencję 

także do wiadomości członka dyrekcji Szkoły, który sprawuje bezpośredni nadzór 

pedagogiczny nad nauczycielem/specjalistą. 

  

4. Od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 7 czerwca 2020 r. organizuje się w budynku Szkoły 

konsultacje dla uczniów klas IV-VII: 

 

1) uczniowie klasy IV-VII mogą za zgodą rodziców/opiekunów prawnych uczestniczyć  

w konsultacjach z nauczycielami oraz korzystać z biblioteki szkolnej; 

a) o potrzebie, terminie (dzień, godzina) konsultacji bezpośrednich nauczyciel 

informuje rodziców/opiekunów prawnych przez system UONET+, 

b) rodzice/opiekunowie prawni wyrażają zgodę na udział lub zgłaszają potrzebę 

udziału dziecka w konsultacjach odbywanych na terenie Szkoły przez system 

UONET+; 
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c) na podstawie zgłoszonych przez nauczycieli i rodziców/opiekunów prawnych 

potrzeb, dyrektor Szkoły ustala szczegółowy harmonogram spotkań, określając 

miejsce oraz zasady BHP dotyczące ich organizacji; 

1) dla uczniów pozostających w domach kontynuowane są indywidualne lub organizowane  

w małych grupach konsultacje on-line: 

a) o potrzebie, terminie (dzień, godzina) konsultacji on-line nauczyciel informuje 

rodziców/opiekunów prawnych przez system UONET+, kierując tę korespondencję 

także do wiadomości członka dyrekcji Szkoły, który sprawuje bezpośredni nadzór 

pedagogiczny nad nauczycielem/specjalistą.  

 

§ 4  

Tryb interwencyjny  

 

1. W przypadku braku usprawiedliwienia lub niezgłaszania się ucznia na konsultacje indywidualne 

bezpośrednie lub on-line , o których mowa w § 2. ust. 3., nauczyciel niezwłocznie przygotowuje 

pismo do rodziców/opiekunów prawnych: 

1) scan lub oryginał pisma podpisany przez nauczyciela przesyłany jest listownie w trybie 

pilnym przez sekretariat Szkoły. 

2. Niepodjęcie przez rodzica/opiekuna prawnego ucznia współpracy z nauczycielem/specjalistą 

skutkuje skierowaniem przez Szkołę wniosku do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację domową 

dziecka, celem określenia wydolności wychowawczej rodziców/opiekunów prawnych. 

3. Wszelkie problemy związane z uczestnictwem w zajęciach, o których mowa w § 3. uczniowie 

lub rodzice/opiekunowie prawni zgłaszają bezpośrednio do nauczyciela, a w przypadku zajęć  

z wychowawcą do wychowawcy, przez system UONET+. 

    

 

§ 5  

Postanowienia końcowe 

 

1. Wykonanie zarządzenia powierza się podmiotom wymienionym w zarządzeniu. 

2. Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się osobom sprawującym nadzór pedagogiczny  

w Szkole. 

3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 6  

im. Romualda Traugutta w Lublinie, BIP SP6. 

4. Informacja o publikacji zarządzenia  zamieszczana jest w dzienniku elektronicznym UONET+. 

5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

 

 

 
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 

IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE 

                         Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk 


