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Zarządzenie nr 4/21 

z dnia 5 lutego 2020 r. 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie 

 

w sprawie zmiany Zarządzenie nr 26/20 z dnia 24 października 2020 r. dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 100 w Krakowie w sprawie rozwiązań w okresie ograniczenia funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19 

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U.2020.1870 zarządza się, 

co następuje: 

 

 

1. W załączniku nr 2 do Zarządzenie nr 26/20 z dnia 24 października 2020 r. dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 100 w Krakowie w sprawie rozwiązań w okresie ograniczenia 

funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 100 w Krakowie w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadza się następujące zmiany: 

- pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

18 a. Udział ucznia w nauczaniu zdalnym tematycznym, rozumianym jako udział  

w zajęciach, o których mowa w pkt. 4 a, c (zajęcia tematyczne),   jest obowiązkowy  

i podlega zapisom frekwencyjnym w dzienniku elektronicznym.  

18 b. Uczeń ma obowiązek na bieżąco przeglądać zasoby/zadania umieszczane  

na platformie wykorzystywanej do pracy zdalnej.  

18 c. Uczeń ma obowiązek czynnie uczestniczyć w zajęciach zdalnych tematycznych    

z wykorzystaniem narzędzi pozwalających na komunikację głosową, z zastrzeżeniem 

pkt. 19 niniejszych zasad.  Posiadanie możliwości komunikacji wizualnej (kamerka),  

jest dodatkowym atutem, aczkolwiek nie stanowi wymogu.  

18 d. Udział ucznia w zajęciach zdalnych - dodatkowych, utrwalających, o których 

mowa w pkt 4 b i c niniejszych zasad, podlega zapisom frekwencyjnym (zaznaczana 

jest obecność ucznia). W przypadku, gdy uczeń nie uczestniczy w zajęciach, stosuje się 

oznaczenie „kz”, przy czym  zapis ten, nie ma charakteru informacyjnego  

dla nauczyciela, rodzica  (jest zapisem technicznym, generowanym automatycznie przez 

system platformy).  

18 e. Uczeń, który zgłosi się na zajęcia zdalne tematyczne, jest na liście obecności,  

ale podczas zajęć nie wykazuje się żadną aktywnością (werbalnie nie reaguje na pytania, 

nie wykonuje poleceń), może zostać uznany za nieobecnego na zajęciach, co zostanie 

odpowiednio odnotowane w dzienniku.  
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18 f. Brak udziału ucznia w zajęciach zdalnych tematycznych jest równoważny 

nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych i traktowany jest jako uchylanie się  

od realizacji obowiązku szkolnego. 

18 g. Przypadki szczególne, np. choroba ucznia, uniemożliwiająca udział w zajęciach 

zdalnych tematycznych powinny zostać niezwłocznie zgłoszone przez rodzica 

(opiekuna prawnego).  

18 h. Do usprawiedliwienia nieobecności ucznia na zajęciach zdalnych tematycznych  

i dokonywania odpowiednich zapisów w dzienniku upoważniony jest jedynie 

wychowawca klasy na podstawie:  

a. skanu pisemnej, odpowiednio uzasadnionej prośby jednego z rodziców;  

b. skanu zaświadczenia lekarskiego lub innego dokumentu uzasadniającego 

nieobecność na lekcji;  

c. prośby rodzica/opiekuna  za pomocą modułu dzienniczka Librus;  

18 i. Usprawiedliwienie powinno zostać dostarczone najpóźniej w ciągu 5 dni, licząc  

od pierwszego dnia obecności, następującego po dniu czy okresie absencji. 

Wychowawca ma prawo nie honorować usprawiedliwienia dostarczonego po tym 

terminie i zaliczyć godziny jako nieusprawiedliwione. Zwolnienie ucznia z zajęć  

na prośbę rodziców/opiekunów odnotowuje się w dzienniku jako nieobecność 

usprawiedliwioną. 

 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  


