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Aneks 3 do procedur organizacji pracy szkoły z wykorzystaniem metod 

i  technik kształcenia na  odległość od dnia 22 marca 2021 r. 

 

Na podstawie  

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 

i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)  

§ 1. 

III.  Warianty funkcjonowania szkoły w okresie pandemii w sytuacji wystąpienia 

zakażenia na danym terenie 

3. Wariant C - kształcenie zdalne 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, 

naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół 

podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju. 

2) Następuje czasowa modyfikacja tygodniowego rozkładu zajęć w zakresie 

prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

w  klasach I-III. Wszystkie zajęcia są realizowane zgodnie z tygodniowym planem 

zajęć w wymiarze 30 minut + 15 minut na indywidualne konsultacje uczniów 

z  nauczycielem prowadzącym dane zajęcia.   

3) Ustala się obowiązujące godziny zajęć i przerw 10 minutowych dla uczniów klas      

I-III nauczanych zdalnie 

 

Godzina lekcyjna Czas trwania 30 minut + 15 minut 

indywidualne konsultacje 

przerwa 

0    7.15 - 8.00 ------------ 

1   8.00 - 8.45 10 minut 

2   8.55 - 9.40 10 minut 

3   9.50 - 10.35 10 minut 

4 10.45 - 11.30 10 minut 

5 11.40 - 12.25 10 minut 

6 12.35 - 13.20 10 minut 

7 13.30 - 14.15 10 minut 
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8 14.25 - 15.10 10 minut 

9 15.20 - 16.05 10 minut 

 

4) Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice 

pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze 

zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową 

oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców. 

5) Rodzice dziecka, którzy chcą korzystać z opieki, wnioskują do dyrektora szkoły 

o  objęcie ich dziecka opieką. 

§ 2. 

 

1) Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym opieką, realizację zajęć 

z  wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły. 

 

§ 3. 

 

1) Ponadto dyrektor szkoły nadal ma obowiązek organizowania nauczania zdalnego 

lub stacjonarnego na terenie szkoły ze względu na rodzaj niepełnosprawności 

ucznia lub  ma taką możliwość – ze względu na inne przyczyny uniemożliwiające 

uczniowi naukę zdalną w domu. 

2) Dyrektorzy szkół nadal mogą organizować uczniom klas ósmych oraz klas 

maturalnych konsultacje indywidualne lub w małych grupach. 

 

 

Procedury wchodzą w życie z dniem 22 marca 2021 r. 

 

 

 
 


