
Zarządzenie Nr 2 /2020 

Dyrektora  

Szkoły Podstawowej w Śmignie 

z dnia 10 kwietnia  2020 r. 

 

 

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 

w związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa                 

i w związku z tym ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty 

Na podstawie: 

 

 Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Rozporządzenia MEN z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do kontynuacji nauczania w formie pracy 

zdalnej, wykonywanej poza siedzibą szkoły, w miejscu zamieszkania do dnia 26 

kwietnia 2020r. 

2. Ustalam, iż w razie kolejnej zmiany przepisów, polegającej na przedłużeniu 

terminu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                  

w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

kształcenie na odległość w formie pracy zdalnej poza siedzibą szkoły, tj.                  

w miejscu zamieszkania, będzie kontynuowane przez wszystkich nauczycieli. 

§ 2 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość będą realizowane 

w szczególności z wykorzystaniem: 

1) Materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 

www.epodreczniki.pl; 

2)Materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 

podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 

egzaminacyjnych; 

3)Materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

4)Innych niż wymienione w pkt.1-3 materiałów wskazanych przez nauczyciela”.  

§ 3 

 Szczegóły kształcenia na odległość wg opracowanych narzędzi-załącznik nr1. 

Dokumentacją jest formularz nauczyciela-załącznik nr 2. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10 kwietnia  2020 r. 

 

 

       Dyrektor szkoły Dariusz Kozaczka 

 

 



Załącznik nr 1 

 

 

 

Szczegóły kształcenia na odległość: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia; 

2) lekcje realizowane są zgodnie z planem lekcji;                                                                          

3) uczniom nie są zadawane żadne dodatkowe zadania wykraczające poza ilość czasu                                                    

przewidzianego na dany przedmiot w ciągu dnia; 

4) nieplanowane są dodatkowe sprawdziany; 

5) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 

6) nauczyciele korzystają z różnych form przekazywania wiedzy, podręczników, ćwiczeń, 

platform edukacyjnych, nagrań wideo oraz lekcji online; 

7) nauczyciele dostosowują zadania do możliwości poszczególnych uczniów, stosują zadania 

dodatkowe dla chętnych; 

8) nauczyciele wychowawcy utrzymują kontakt z rodzicami i monitorują możliwości 

psychofizyczne uczniów; 

9) pomoc psychologiczno-pedagogiczna pedagoga-  do dyspozycji  Uczniów i Rodziców 

codziennie w godz. 14.00-16.00   kontakt telefoniczny : 663 32 00 22; 

10) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć: 

1) brak bezpośredniego kontaktu z uczniem utrudnia wytłumaczenie zagadnienia, czy 

korygowanie błędów - na pytania uczniów nauczyciel odpowiada poprzez e-mail itp.; 

2) aktywność fizyczną powinniśmy ograniczyć do krótkich ćwiczeń bez przyborów i 

przyrządów, możliwych do wykonania w domu mając na uwadze bezpieczeństwo uczniów. 

Monitorowanie postępów uczniów, informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia              

w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach: 

1) karty pracy udostępniane przez e-mail lub platformy i odsyłane do nauczyciela; 

2) quizy dostępne na platformach edukacyjnych; 

3) praca projektowa: opracowanie zagadnienia całościowo przez ucznia od teorii do praktyki, 

co gwarantuje opanowanie materiału; 

4) wysyłanie do nauczyciela skanów lub zdjęć prac pisemnych i innych prac wykonanych 

odręcznie (plastycznych, technicznych itp.); 

5) nauczyciele określają czas w jakim uczeń ma przedstawić wyniki swojej pracy i informują 

o tym rodziców; 

6) brak pracy bez usprawiedliwienia w określonym terminie wpłynie na monitorowanie 

postępów ucznia w nauce. 

Nauczyciele kontaktują się z rodzicami: 

1) poprzez e-maila; 

2) telefonicznie (wychowawcy klas); 

3) nauczyciele na bieżąco odpowiadają na pytania rodziców i uczniów w ramach swoich 

godzin pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr2 

 

 

 

 

 

Informacja nauczyciela SP w Śmignie o realizacji kształcenia na odległość 

Imię i nazwisko 

nauczyciela 

 

Przedmiot  

Klasa  

Termin realizacji zajęć 

wynikający z 

tygodniowego podziału 

godzin 

 

Temat lekcji, uwagi  

o realizacji 

 

Źródła i materiały 

niezbędne do realizacji 

zajęć, w tym materiały  

w postaci 

elektronicznej,  

z których uczniowie lub 

rodzice będą korzystać 

 

Sposób monitorowania 

postępów uczniów 

weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów 

 

 

 

Potwierdzam zgodność informacji zamieszczonych w formularzu  

Podpis nauczyciela………………………………… 

                                                                    Data: ……………………………….  

 

 

 


