
                                                  ZARZĄDZENIE  NR 3/2020 

z dnia 24.03.2020  

w sprawie organizacji i realizacji zadań jednostki oświatowej z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zadań 

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Komornikach 

 

Podstawa prawna: 
      Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

  

      Rozporządzenie 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. 

Zarządzam co następuje: 

1.Prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

 i zwalczaniem COVID- 19 wraz  z możliwościami  oceniania i klasyfikowania uczniów 

zostało określone na podstawie Rozporządzenia  Ministra  Edukacji  Narodowej  z dnia  

20 marca 2020 r. 

  

2.Podstawowym kanałem komunikacji  nauczycieli, uczniów i rodziców  naszej szkoły jest 

Librus Synergia. W przypadku braku możliwości sprzętowo – technicznych ustala się 

indywidualnie z rodzicem sposób kontaktu. O wybranym sposobie kontaktu wychowawca 

klasy powiadamia dyrekcję szkoły i  nauczycieli uczących w danej klasie. Dodatkowo do  

zdalnej edukacji wdrożony  zostaje system  TEAMS.  

 

3.Nauczyciele będą kontynuowali realizację podstawy programowej. 
 
4.Plany nauczania  będą na bieżąco dostosowywane do kształcenia na odległość.  

    
5.Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, w dniu realizacji zajęć przesyłają rodzicom 

materiały, które zawierają sposoby i formy ich realizacji, uwzględniając elementy oceniania 

kształtującego i indywidualne możliwości ucznia. Nauczyciele pracują zgodnie z 

obowiązującym planem lekcji w danym dniu tygodnia. Wychowawca i nauczyciele uczący 

ustalają formę i zakres czasowy kontaktu z uczniami i rodzicami wykorzystując e-maile, 

telefon, e-dziennik lub inne dostępne dla nich i rodziców środki przekazu.  Uczeń wykonuje 

zadania zgodnie z indywidualnymi możliwościami rodzinnymi i psychofizycznymi. W 



oddziałach klas I-III formy oceniania, sprawdzania wiedzy oraz nabytych umiejętności 

ustalają nauczyciele. 

 

6.Nauczyciele klas IV-VIII  prowadzą zajęcia zgodne z planem dla danej klasy. Oznacza to 

również, że o danej godzinie są do dyspozycji swoich uczniów z wykorzystaniem dostępnych 

komunikatorów (e-dziennik, e - mail, komunikator). Nauczyciele przedmiotów w klasach IV-

VIII w zespołach klasowych przygotowują materiały edukacyjne  dostosowane do wybranej 

wspólnie z uczniami metody kształcenia na odległość oraz uwzględniające możliwości 

psychofizyczne uczniów. Przekazują je w uzgodniony sposób.   

 

7.Ustalony jest zakres materiału uwzględniający realizację podstawy programowej, 

równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć czy 

możliwości psychofizyczne ucznia. 

8. Nauczyciele sprawdzają obecność  w e-dzienniku na podstawie odczytanych wiadomości w 

systemie Librus Synergia lub Teams: 

 w klasach I-III obecność na podstawie odczytania wiadomości przez rodzica; 

 w klasach IV-VIII obecność na podstawie odczytania wiadomości przez ucznia. 

Frekwencja  będzie odnotowywana w ciągu 2 dni roboczych od wysłania wiadomości.           

W przypadku pracy w Teams nauczyciel przesyła uczniom w e-dzienniku Librus krótki 

komunikat o dostępności nowej lekcji. 

W momencie niedyspozycji ucznia, rodzic podaje informację wychowawcy poprzez Librus 

Synergia, a nauczyciel zaznacza nieobecność usprawiedliwioną [rodzic ma 48 godzin - 2 dni 

robocze na usprawiedliwienie nieobecności]. 

 

Od 30.03.2020 nauczyciele wracają do wpisywania tematów [ realizacji] i sprawdzania 

frekwencji uczniów przez Interfejs lekcyjny w Librusie. 

Pozostałe grupy nauczycieli: oddział przedszkolny, wychowawcy świetlic i specjaliści 

prowadzą dokumentację według klucza ustalonego na dzień 25.03.2020.  

Zaleca się wysyłać lekcje systematycznie, pojedynczo [zgodnie z wcześniejszymi 

zaleceniami]. W razie choroby uczeń będzie czasowo zwolniony z pracy zdalnej. 

 

9. Ocenianie odbywa się zgodnie z Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania  i dostosowane 

jest do warunków zdalnego  nauczania oraz uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów. 



W klasach I–III rodzic poprzez dostępne, uzgodnione z wychowawcą komunikatory  przesyła 

zadania wykonane  przez uczniów. W klasach IV-VIII w podobny sposób prace przesyłają  

uczniowie. 

 

10.Pedagog szkolny i specjaliści pełnią dyżur w godzinach podanych w planie  oraz 

kontaktują się indywidualnie z uczniami  objętymi różnymi formami pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

11.Nauczyciele świetlicy szkolnej przygotują zestaw zabaw i ćwiczeń, które 

uatrakcyjnią   uczniom czas spędzony w domu. 

12.Bibliotekarz przygotuje materiały z dostępnymi w sieci propozycjami książek/lektur w 

postaci np. e-booków, filmów (strona internetowa szkoły, zakładka: biblioteka szkolna). 

13.Wszyscy nauczyciele pełnią dyżury w wyznaczonych godzinach poprzez e-dziennik (1 

godzina przed południem, 1 godzina popołudniu) w celu kontaktu rodzica lub ucznia z 

nauczycielem [Załącznik nr 1 - Dyżury nauczycielskie  w czasie pracy zdalnej] 

Bożena Czaińska – dyrektor szkoły 

 

 


