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Zielona Góra, 16 grudnia 2021r. 

 

 KOMUNIKAT DYREKTORA ZE NR 8 W ZIELONEJ GÓRZE – ORGANIZACJA PRACY                                                        

W KLASACH  I - III  ORAZ W  KLASACH IV - VIII                                                                                                                     

od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. 

ZAJĘCIA W SYSTEMIE ZDALNYM 

 

Podstawa prawna:   „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI  z dnia 13 grudnia 2021 

r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                    

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19” 

 

Treść dokumentu: 

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2021-2301,19181096.html 

 

Przerwa świąteczna bez zmian. 

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 

grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także 

w okresie po świętach – co do zasady 4 dni robocze (3-5 stycznia) – nauka będzie odbywała 

się w sposób zdalny.  

Przypominamy: zgodnie z naszym szkolnym kalendarzem - 7 stycznia 2022 r./piątek               

jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. 

 

Szanowni Państwo!   Drodzy Uczniowie klas I – VIII! 

ZASADY NAUKI ZDALNEJ W NASZEJ SZKOLE 

Nauczanie zdalne w klasach I –III oraz w klasach  IV – VIII:  

1. Harmonogram: według tygodniowego – tradycyjnego -  planu lekcji.  

2. Miejsce pracy: za pośrednictwem platformy edukacyjnej Google Classroom.                 

PAMIĘTAJ O SWOIM ADRESIE MAILOWYM ORAZ HAŚLE! 

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2021-2301,19181096.html
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3. Koordynator działań: Wychowawca konkretnej klasy. 

4. Możliwość prowadzenia zajęć świetlicowych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej 

(szczegółowe informacje: Wychowawcy klas I –III). 

Z rozporządzenia:                                                                                                                       
„Uczniom klas I-III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających 
klasom I-III szkoły podstawowej, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, 
dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową.” 

5. Informacja o zasiłku opiekuńczym przysługującym od 20 grudnia do 9 stycznia  - 

nowe rozporządzenie.                                                                                                             

(na podstawie informacji zamieszczonej w wykazie prac rządu) 

            Szczegóły: 

https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-opiekunczy/5379966,Dodatkowe-21-

dni-zasilku-opiekunczego.html  

Rodzice uczniów do lat ośmiu i dzieci niepełnosprawnych będą mieli prawo do 

dodatkowego zasiłku opiekuńczego od 20 grudnia do 9 stycznia.  

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce lub ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z 

rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Zasiłek przyznawany jest w wysokości 80 

proc. wynagrodzenia; wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest 

opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy. Można o niego wystąpić wtedy, 

gdy nie ma innych członków rodziny, mogących dziecku zapewnić opiekę. 

Dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku 

opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. zasadach ogólnych. 

6. Uwaga: czas trwania zajęć: 45 minut.        

7. Godziny zajęć (zgodnie z tradycyjnym harmonogramem): 

 CZAS TRWANIA LEKCJI PRZERWA 

 1 lekcja 8:00 - 8:45 5 

2 lekcja 8:50 - 9:35 10  

3 lekcja 9:45 - 10:30 10 

4 lekcja 10:40  - 11:25 15  

5 lekcja 11:40 - 12:25 15  

6 lekcja 12:40 - 13:25 10 

7 lekcja 13:35 - 14:20 5 

8 lekcja 14:25 - 15:10 5 

                          DROGI UCZNIU – PUNKTUALNIE LOGUJ SIĘ NA SWOJE KONTO! 

https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-opiekunczy/5379966,Dodatkowe-21-dni-zasilku-opiekunczego.html
https://www.infor.pl/prawo/zasilki/zasilek-opiekunczy/5379966,Dodatkowe-21-dni-zasilku-opiekunczego.html
https://mojafirma.infor.pl/tematy/dzieci/
https://ksiegowosc.infor.pl/tematy/prawo/
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8. Ewentualne zastępstwa: tak - jak w przypadku zajęć stacjonarnych – również i w 

przypadku nauczania zdalnego – może zaistnieć sytuacja związana ze zmianą 

prowadzącego    (np. choroba nauczyciela) lub odwołaniem konkretnej lekcji. Bieżące 

informacje dotyczące zastępstw znajdują się – tradycyjnie  -                                             

„na TABLICY OGŁOSZEŃ I - III/IV - VIII GOOGLE CLASSROOOM” oraz w dzienniku 

elektronicznym Vulcan. 

Szczegółowe  - bieżące - informacje przekazywać będą Wychowawcy/ewentualnie 
osoby zastępujące.  

9. Zasady oceniania: dostosowane do potrzeb nauczania zdalnego (zgodnie z zapisami 

Statutu ZE nr 8/(Rozdział VII „Ocenianie Wewnątrzszkolne”). 

 

10. DODATKOWE INFORMACJE: 

Telefon do pedagoga szkolnego: 519 581 525 

Telefon do sekretariatu ZE8: 68 321 12 68 lub  tel. kom. 505 359 121                                      

adres mailowy: psp.zawada@interia.pl 

Uwaga: w przypadku problemów ze sprzętem prosimy o kontakt telefoniczny                                       

z Sekretariatem. 

O ewentualnych zmianach będziemy Was informować na bieżąco.  

     

 

Dyrektor ZE nr 8                                                                                                                                              
Władysław Kondras 

Dużo zdrowia! 

  

mailto:psp.zawada@interia.pl

