
Zarządzenie nr 4/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zakrzewie 

z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zwalczaniem COVID-19.  

 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.  

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 z póź. zmianami, zarządzam, co następuje: 

 

§ 1W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół związanego z zagrożeniem 

epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Niniejsze uregulowania obowiązują 

w terminie 25 marca - 10 kwietnia 2020 r. lub  do odwołania. 

Nauka będzie odbywać się poprzez ogólnodostępne i zalecane przez MEN narzędzia 

i zasoby do zdalnej nauki. 

§ 2Nauczyciele będą kontaktować się z uczniami i rodzicami głównie poprzez stronę 

internetową szkoły, gdzie będą zamieszczać bieżące treści do realizacji dla poszczególnych 

klas, poprzez elektroniczną, poprzez ogólnodostępne komunikatory Skype, Facebook 

Messenger, WhatsApp, platformy  Teams – środowisko do tworzenia i przesyłania materiałów, 

wspólnej pracy nad dokumentami, organizowania czatów i spotkań online oraz innych 

dostępnych platform zalecanych przez MEN wg uznania nauczyciela. W razie potrzeby 

nawiązywany będzie kontakt telefoniczny.  

§ 3Nauczyciele są zobowiązani do zwrócenia szczególnej uwagi na równomierne obciążenie 

ucznia zajęciami w danym dniu, a także uwzględnienie możliwości psychofizyczne ucznia, 

aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, 

telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także 

sytuację rodzinną uczniów. 

§ 4Kształcenie na odległość będzie prowadzone zgodnie z tygodniowym planem zajęć, 

wykorzystując posiadane przez uczniów podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań  

i materiały przygotowane przez nauczycieli. Został opracowany wewnętrzny plan zajęć online 

z poszczególnych  przedmiotów, o którym uczniowie  będą informowani przez nauczyciela 

prowadzącego zajęcia drogą mailową. Przedmioty, które nie zostały ujęte w planie będą 

realizowane głównie w formie pisemnej z możliwością prowadzenia lekcji online. 

§ 5Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania 

tak, aby dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

§ 6 Nauczyciele są dostępni zgodnie z planem lekcji obowiązującym w roku szkolnym 

2019/2020; plan jest umieszczony na stronie internetowej szkoły. 

§ 7 Praca uczniów i postępy w nauce będą na bieżąco monitorowane zgodnie  

https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/oto-najlepsze-darmowe-komunikatory-internetowe.html#Skype
https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/oto-najlepsze-darmowe-komunikatory-internetowe.html#Facebook_Messenger
https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/oto-najlepsze-darmowe-komunikatory-internetowe.html#Facebook_Messenger
https://www.benchmark.pl/testy_i_recenzje/oto-najlepsze-darmowe-komunikatory-internetowe.html#WhatsApp


z wewnątrzszkolnymi zasadami oceniania, z tym, że dopuszcza się wykorzystanie do 

monitorowania wiedzy i umiejętności uczniów, technik i metod kształcenia na odległość. Przy 

każdej formie  pracy/współpracy  będzie podany termin i sposób realizacji. Po wykonaniu 

zleconych prac, uczeń otrzyma informację zwrotną zgodnie ze Statutem Szkoły.  

1. Na podstawie  Statutu Szkoły ocenie podlegać będą następujące rodzaje aktywności 

uczniów: 

a) zadania domowe, 

b) dyktanda, 

c) testy; 

d) samodzielnie wykonywane przez ucznia inne prace np. modele, albumy, zielniki,  

prezentacje  Power Point, plakaty, notatki itp.; 

e) referaty, 

f) aktywność na lekcji ( w tym przypadku na zajęciach online) 

2. Po uzgodnieniach z nauczycielami postanowiono w trakcie nauczania zdalnego 

oceniać dodatkowo: 

a) Poprawność wykonanych prac (zadań, testów, dyktand, ćwiczeń itp.) 

b) Terminowość  zadanych prac (termin wykonania danego zadania będzie zawsze 

uwzględniał możliwości uczniów i możliwości techniczne) 

c) Zaangażowanie w samodzielne planowanie własnego rozwoju 

d) Staranność wykonywanych prac. 

3. Zgodnie ze Statutem oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców, wobec tego o 

każdej wystawionej ocenie uczniowie będą informowani drogą mailową,  a ich 

rodzice poprzez sms. 

 

§ 8 Realizację zajęcia  należy dokumentować  na utworzonym indywidualnym emailu 

nauczyciela.  

§ 9 Frekwencję uczniów, każdego dnia sprawdza wychowawca klasy na podstawie 

potwierdzenia otrzymania informacji od rodzica lub ucznia, między godziną 8.15 a 9.00 

o jego gotowości do pracy w danym dniu, przy pomocy ogólnie dostępnych komunikatorów 

(sms, email).Informację  rodzic przesyła na emaila wychowawcy, który kontroluje frekwencję 

na zajęciach. 

§ 10 Dopuszcza się możliwość przebywania nauczyciela na terenie szkoły w przypadku, gdy 

jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub gdy jest to niezbędne dla 

zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. O potrzebie realizacji kształcenia na odległość 

na terenie szkoły nauczyciel winien uprzedzić dyrektora szkoły telefonicznie, co najmniej do 

godziny 14:00 dnia poprzedzającego. 

 

§ 11 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. 

 

Małgorzata Samol – dyrektor szkoły 



 

 

 

 

 


