
ZARZĄDZENIE NR  09/2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej  im. Bolesława Chrobrego w Żórawinie 

z dnia  25 marca  2020 roku 

 

 

w sprawie: kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

szkół i placówek oświatowych w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                   

i zwalczaniem COVID- 19. 

 

Na podstawie rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 wraz ze zm.)                                           

oraz rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w 

okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                         

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1. 1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych                               

i zamknięcia  placówek oświatowych  zadania szkoły będą realizowane z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Nauczyciele wykonują swoje zadania i obowiązki  w ramach kształcenia na odległość. 

3. Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość                

w ramach obowiązującego ich dotychczas tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio                          

z uczniami albo na ich rzecz. Po przekroczeniu tego wymiaru zajęcia te są realizowane                            

w ramach godzin ponadwymiarowych. 

4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych opracowany na potrzeby kształcenia                    

na odległość uwzględnia zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

umożliwiających komunikację elektroniczną - w tym zwłaszcza aktualne zalecenia medyczne 

odnośnie czasu korzystania z urządzeń  i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju 

uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów. 

5. Nauczyciele  realizując podstawę programową przedmiotu w ramach tygodniowego 

zakresu materiału dla poszczególnych klas,  powinni uwzględnić m.in.: równomierne 

obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć, możliwości 

psychofizyczne ucznia                     czy ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

 

§ 2. Nauka prowadzona na odległość odbywać się będzie zdalnie poprzez:  dziennik 

elektroniczny Librus, pocztę elektroniczną, przy czym nauczyciele w porozumieniu z 

rodzicami  - w miarę potrzeby - mogą wykorzystywać w pracy zdalnej  także inne formy 

komunikacji                    z uczniami. 

 

§ 3. 1. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem 

podręczników, ćwiczeń, kart pracy, multimediów lub innych materiałów udostępnionych                

przez nauczyciela, w tym także rekomendowanych przez MEN, CKE, OKE, a także 

emitowanych w pasmach edukacyjnych programów telewizyjnych  i radiowych. 

2. Nauczyciele mają obowiązek dokumentowania realizacji podstawy programowej 

realizowanej  w formie kształcenia na odległość, a także oceniania wiedzy i postępów w 

nauce uczniów, weryfikacji ich frekwencji oraz klasyfikowania z prowadzonego przedmiotu. 



 

§ 4. 1.Nauczyciele w ramach nauki na odległość monitorują i oceniają wiedzę                          

oraz postępy w nauce uczniów zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

2.  Formą kontaktu lub konsultacji nauczyciela z rodzicami jest dziennik elektroniczny  Librus 

lub inne formy wybrane przez nauczyciela. 

 

§ 5. 1. W czasie kształcenia na odległość,  uczniów obowiązują zasady stanowiące 

załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Nieprzestrzeganie ustalonych zasad przez ucznia skutkować będzie konsekwencjami 

zawartymi  w Statucie Szkoły. 

 

§ 6. Zarządzenie obowiązuje od dniem 25 marca 2020 roku. 

 

 

 

mgr Lucyna Wasinkiewicz 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego  

w Żórawinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 09/2019/2020 

Dyrektor szkoły przekazuje informacje dla uczniów i rodziców w sprawie kształcenia                             

na odległość.  

INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA 

1. W związku z zawieszeniem zajęć w szkole proces edukacyjny będzie 

realizowany zdalnie w formie kształcenia na odległość w terminie od 

25.03.2020 r. do odwołania. 

2. Każdy uczeń zobowiązany jest do realizacji zajęć z poszczególnych 

przedmiotów                    w systemie zdalnym.   

3. Zasady komunikacji z uczniami określi nauczyciel, poinformuje o tym 

rodziców                         i uczniów. 

4. W nauczaniu wykorzystana będzie  komunikacja przy pomocy dziennika 

Librus, komunikatorów, grup społecznościowych, poczty elektronicznej, 

platform edukacyjnych zgodnie z decyzją nauczyciela uczącego danego 

przedmiotu. 

5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści  z 

podstawy programowej oraz będą: 

a) zgodne z zatwierdzonym rozkładem materiału i planem lekcji, który każdy nauczyciel jest 

zobowiązany dostosować  do formy kształcenia na odległość, 



b) dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb edukacyjnych, 

    w tym niepełnosprawności, 

c) przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego). 

6. Nauczyciel określa czas wykonania zadania w porozumieniu z innymi 

nauczycielami, uwzględniając możliwości psychofizyczne uczniów oraz ich 

obecną sytuację w zakresie posiadanego zaplecza technologicznego, biorąc 

również pod uwagę informacje rodziców ucznia. 

7. Nauczyciel powinien być dostępny  dla ucznia, rodzica za pośrednictwem 

wybranego narzędzia w czasie wynikającym z jego planu lekcji, czyli w 

ramach realizacji obowiązującego go w tym roku szkolnym tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w 

przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych – ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., zwanej Kartą Nauczyciela Dz. U. 2109 r. 

poz. 2215. 

8. Zdalne ocenianie wiedzy i umiejętności będzie się odbywać na podstawie 

uzgodnionych z nauczycielem form w oparciu o obowiązujące dotychczasowe 

Przedmiotowe Systemy Oceniania. 

9. Materiały potrzebne uczniom będą przekazywane  przez nauczyciela za 

pośrednictwem dziennika Librus lub w innej formie, o której decyduje 

nauczyciel. 

10. Wszyscy nauczyciele pracujący z uczniem w inny sposób niż bezpośrednia 

realizacja podstawy programowej, tj. nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele-

wychowawcy świetlicy, nauczyciele wspomagający, nauczyciele specjaliści i 

inni, w swoich godzinach pracy w ramach kształcenia na odległość są dostępni 

dla ucznia, rodzica                   w określony przez siebie sposób, o którym 

informują społeczność szkolną. Przygotowują i umieszczają materiały 

wspierające ucznia i rodzica w okresie kształcenia na odległość. 

11. O wszelkich dodatkowych zmianach  Dyrektor szkoły będzie informował na 

bieżąco. 

 

 

 


