
 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr  5/2020/2021 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Staniewicach z dnia 07.10.2020r 

Zasady funkcjonowania szkoły w przypadku nauczania zdalnego lub hybrydowego w 

Szkole Podstawowej w Staniewicach   

Decyzję, o całkowitym lub częściowym zamknięciu szkoły, czyli o przejściu na nauczanie 

zdalne lub hybrydowe podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Wójtem Gminy 

Postomino jako przedstawicielem Organu Prowadzącego  i przy pozytywnej opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sławnie. Będzie ona zależała od rodzaju kontaktu 

osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami szkoły, czyli nauczycielami, 

uczniami i pracownikami niepedagogicznymi. 

Po podjęciu przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny decyzji o przesunięciu formy 

nauczania ze stacjonarnej na hybrydową, w zależności od poziomu nauczania lub klas 

objętych zagrożeniem, będziemy stosować wybrany dostosowany do sytuacji wariant z 

podanych poniżej:  

I. Cała szkoła zostaje zamknięta, decyzją władz placówka przechodzi na 

edukację zdalną,  

Co robimy :  

1. Pracujemy zgodnie z obowiązującym planem lekcji. Może nastąpić dostosowanie planu 

lekcji i ustalenie limitu lekcji prowadzonych w czasie rzeczywistym w formie on-line 

zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu oraz dla konkretnej klasy. Decydując się 

na dostosowanie ilości lekcji on-line dyrektor kieruje się  bezpieczeństwem i higieną 

pracy przy komputerze.  

2. Nauka prowadzona na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów 

udostępnionych przez nauczycieli poprzez: 

 e-dziennik Librus  (wszystkie klasy) 

 lekcji on-line w aplikacji Teams ( klasy IV-VIII) 

 aplikacji Skype ( klasa I-II) 

 poczty email ( oddział przedszkolny) 

 innych aplikacji np.( padlet.com, Messenger, WhatsApp) których używanie 

zostanie ustalone  bezpośrednio z uczniami lub rodzicami i nauczycielem i 

wynikać będzie z możliwości technicznych szkoły i uczniów. 

 

3. dane kontaktowe : 

Dyrektor  
Bogumiła Roman-Struś                                      
 

dyrektor_staniewice@onet.pl 
 

Wicedyrektor /pedagog 

Magdalena Woropaj- Stępień 
 

pedagog_staniewice@onet.pl 
 

Sekretariat 

Monika Wójcik Wojciechowska       
 

szkola_staniewice@onet.pl 

Nauczyciele 



 

 

Nauczycielki przedszkola  
Magdalena Gorlikowska 
Aleksandra Walczak 

przedszkole.staniewice@onet.pl 
 

Bogumiła Roman-Struś wf_staniewice@onet.pl 
 

Dagmara Herman lekcjapolskiego1@wp.pl  
 

Jolanta Duk- Szlawska  zarelle@o2.pl   

Agnieszka Knitter angielski.staniewice@op.pl 
 

Anna Mazurek mazuan17@wp.pl 
 

Anna Chylewska-Sroka  lekcjahistoriikl5@interia.pl 
 

Grażyna Antosik matematyka_staniewice@wp.pl 
 

Sławomir Sroka plastyka-staniewice@onet.pl 
 

Artur Struś 
 

edb_wfstaniewice@onet.pl  

Barbara Zdyb biologia_staniewice@onet.pl 
 

Mirosława Mrowińska 
 

miroslawa.mrowinska1@o2.pl  

Barbara Kowalska  
 

klasapierwsza.staniewice@onet.pl 

Kamila Szach  
 

religia.staniewice@onet.pl 

Anna Lasota  
 

angielski.lasota@onet.pl 

 

II. Szkoła wprowadza kształcenie w wariancie hybrydowym, wówczas będą 

rozważane i wprowadzane następujące możliwości:  

1. Klasa objęta kwarantanną przechodzi na system zdalny – praca wg procedur 

dotyczących nauki zdalnej w naszej szkole  

2. Pozostałe klasy pracują stacjonarnie. Nauczyciele uczący w klasie objętej 

kwarantanną, uczą pozostałe klasy w sposób stacjonarny (chyba że sanepid zdecyduje 

o wysłaniu kogoś z nauczycieli na kwarantannę), zaś lekcje z klasą wyłączoną z 

nauczania stacjonarnego prowadzą zdalnie ze stanowiska przygotowanego na terenie 

szkoły. Taka sytuacja trwa do momentu, gdy Powiatowy Inspektor Sanitarny  wyda 

decyzję o powrocie do nauki stacjonarnej.  

3. Uczeń objęty kwarantanną przechodzi na system zdalny – praca wg procedur 

dotyczących nauki zdalnej w naszej placówce; ( uczeń uczestniczy w lekcjach łącząc 

się w formie on-line w czasie rzeczywistym lub otrzymuje zadania do wykonania 

zgodnie w zasadami nauczania zdalnego)  Pozostali uczniowie klasy pracują 

stacjonarnie. 



 

 

4. W oddziałach 0-VIII wprowadza się podział klas pracujących zmianowo:                 

w jednym tygodniu stacjonarnie, w drugim zdalnie. Podział uzależniony jest od 

rozwoju sytuacji sanitarno- epidemiologicznej w szkole lub rejonie 

5. Nauczyciel objęty jest kwarantanną. Dyrektor szkoły organizuje zastępstwa za 

nieobecnego nauczyciela na czas kwarantanny. Jeżeli liczba nauczycieli objętych 

kwarantanną uniemożliwia sprawne organizowanie zastępstw, dyrektor podejmuje 

decyzję o zorganizowaniu nauczania zdalnego lub hybrydowego (odpowiednio po 

uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego i Powiatowej Inspekcji Sanitarnej). 

III. Zadania dyrektora  

1. Dyrektor organizuje pracę szkoły zgodnie z wytycznymi Powiatowej Inspekcji 

Sanitarno-epidemiologicznej i Organu Prowadzącego.   

2. Dyrektor  zawiadamia Kuratorium Oświaty w Szczecinie  o zmianie formy 

nauczania 

3. Dyrektor informuje wszystkich nauczycieli o zmianie formy nauczania   

 

IV. Zadania wychowawców: 

1. Wychowawca informuje rodziców i uczniów klasy objętej  nauczaniem 

zdalnym lub hybrydowym o zmianie formy nauczania. Informacja 

przekazywana jest w możliwie jak najszybszym czasie. Jeżeli w kontaktach 

służbowych nauczyciel korzysta z prywatnego numeru telefonu może  użyć 

aktywacji blokady prezentacji numeru wybierając #31# przed numerem na 

który chcemy zadzwonić  

2. Wychowawca jest koordynatorem działań umożliwiających sprawne nauczanie  

w zmienionej formie.  

3. Wychowawca odpowiada za przygotowanie klasy do nauczania zdalnego tzn. 

uczniowie posiadają swoje loginy, hasała i konta dostępu.  

 

V. Zadania  nauczycieli. 

1. Nauczyciel przygotowuje  i przeprowadza lekcje w formie zdalnej z 

uwzględnieniem w/w zasad. 

2. Nauczyciel przesyła kopię lekcji zdalnej wysłanej uczniowi za pomocą 

dziennika elektronicznego Librus do wicedyrektora Magdaleny Woropaj-

Stępień   

 


