
Zarządzenie nr 2/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. por. W. Dzięgielewskiego w Zaleskich  

z dnia 23 marca 2020 roku  

w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem technik kształcenia                  

na odległość 

 

Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

§ 1. 

1. W okresie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz opiekuńczych 

w związku z wystąpieniem na terenie działania szkoły zdarzeń wpływających na 

zdrowie, życie lub bezpieczeństwo uczniów zarządzam prowadzenie nauki 

w warunkach domowych i kształcenia na odległość. 

2. Począwszy od dnia 25 marca do dnia 10 kwietnia 2020 z możliwością przedłużenia 

w szkole obowiązywać będzie nowy tygodniowy rozkład zajęć, który stanowi 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wprowadzenie nauki w warunkach kształcenia na odległość następuje na podstawie 

zarządzenia dyrektora szkoły.  

4. Współpraca między nauczycielami, uczniami i rodzicami odbywa się 

z wykorzystaniem platformy Librus Synergia (zakładka wiadomości, zadania 

domowe), strony internetowej, platformy Facebook, komunikatorów (Messenger, 

WhatsApp, innych). 

5. Monitorowanie postępów wiedzy, a także informacja zwrotna do rodziców będzie się 

odbywać przez platformę Librus Synergia. 

6. Dokumentowanie realizacji zadań odbywa się na platformie Librus, za wyjątkiem 

realizacji zadań w ramach realizacji wychowania fizycznego. Realizacja zadań i treści 

w ramach wychowania fizycznego odbywa się za pomocą archiwizacji na szkolnym 

dysku zewnętrznym. Uczniowie klas IV – VIII mają obowiązek zalogowania się 

w terminie odbywających się zajęć na platformie Librus (zakładka wiadomości), 

uczniowie klas I-III robią to za pośrednictwem rodziców. Frekwencja będzie 

sprawdzana przez nauczycieli do końca dnia.   

7. Codziennie do godziny 12:00 nauczyciel przedmiotu zobowiązany jest do przekazania 

uczniom i rodzicom źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym 



materiałów w formie elektronicznej, z których uczniowie i rodzice mogą korzystać. 

Nauczyciel zobowiązany jest przesłać kopię tych materiałów do dyrektora szkoły. 

8. Konsultacje dla uczniów, którzy potrzebują wsparcia w godzinach realizacji 

tygodniowego rozkładu zajęć w formie ustalonej między uczniem i nauczycielem. 

9. Konsultacje dla rodziców w godz. 17:00 – 18:00, w razie potrzeby na zasadach 

ustalanych przez nauczycieli. 

10. Wśród środków, o których mowa w ust. 4, szkoła zapewnia: 

 dostęp nauczycieli i rodziców do dziennika elektronicznego, 

 możliwe jest korzystanie przez nauczycieli z osobnych założonych kont 

pocztowych, pod warunkiem ich dostępności dla uczniów i rodziców. 

§ 2. 

1. Realizowanie podstawy programowej w oddziale przedszkolnym odbywać się będzie 

z wykorzystaniem poczty e-mail, strony internetowej, platformy Facebook, 

komunikatorów (Messenger, WhatsApp, innych).  

2. Codziennie do godziny 12:00 nauczyciel oddziału przedszkolnego zobowiązany jest 

do przekazania uczniom i rodzicom źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji 

zajęć, w tym materiałów w formie elektronicznej, z których uczniowie i rodzice mogą 

korzystać. Nauczyciel zobowiązany jest przesłać kopię tych materiałów do dyrektora 

szkoły. 

3. Obecność na zajęciach odnotowywana będzie po uzyskaniu informacji zwrotnej od 

rodziców, potwierdzającej zapoznanie się z materiałami.  

4. Konsultacje dla rodziców w godz. 17:00 – 18:00, w razie potrzeby na zasadach 

ustalanych przez nauczyciela. 

§ 3. 

1. Nauka ucznia w domu z powodu zawieszenia lub ograniczenia zajęć powinna być 

ważnym ogniwem w procesie nauczania i wychowania, to dalszy ciąg nauki szkolnej, 

przygotowujący dziecko do samokształcenia. 

2. Nauka w warunkach domowych nie może mieć wyłącznie charakteru utrwalającego 

wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole, lecz w okresie ograniczenia zajęć 

powinna obejmować nowe treści, które uczeń będzie w stanie przyswoić 

samodzielnie przy wykorzystaniu środków technicznych wykorzystywanych w pracy 

zdalnej.  



3. Rodzice powinni aktywnie uczestniczyć w nauce ucznia w warunkach domowych, 

w szczególności przez wykorzystywanie i przedstawianie uczniom materiałów 

przygotowanych przez nauczycieli.  

§ 4. 

1. Za pośrednictwem środków wskazanych w § 1 nauczyciele przekazują 

rodzicom/opiekunom prawnym materiały dydaktyczne niezbędne do prowadzenia 

nauki w domu.  

2. W razie wystąpienia technicznej możliwości udostępnienia środka, o którym mowa 

w § 1 rodzice i uczniowie mogą skorzystać z lekcji prowadzonej na odległość przez 

nauczycieli z wykorzystaniem dostępnych ustalonych wspólnie narzędzi. 

3. Nauczyciele przedmiotowi wskazują uczniom i rodzicom/prawnym opiekunom 

materiały edukacyjne dostępne na platformie epodreczniki.pl z którymi uczniowie 

powinni się zapoznać w okresie zawieszenia zajęć.  

§ 5. 

W okresie obowiązującym od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku ocenianie uczniów 

odbywa się na zasadach ustalonych przez nauczycieli. Ocenianie w tym okresie nie 

może być restrykcyjne i oddziaływać na zniechęcenie ucznia do podejmowania 

wyzwań, którym nie jest w stanie sprostać. Nauczyciele mają obowiązek oceniać 

zaangażowanie ucznia w proces kształcenia na odległość, biorąc pod uwagę jego 

indywidualne możliwości, dostęp do technologii ICT oraz zaangażowanie osobiste 

ucznia.  

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej 

im. por. W. Dzięgielewskiego 

w Zaleskich 

 

ZBIGNIEW BEDNARCZYK 


