
 

 

 

 

 ZARZĄDZENIE NR 11//2019/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 

im. M. Biema w Olkuszu  

z dnia 24 marca 2020 r. 

  

W sprawie: organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość w roku szkolnym 2019/2020. 

Na podstawie 

  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. 

 Rozporządzenie 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. 

 

§ 1 

Dyrektor Szkoły informuje, że w związku z Rozporządzeniem Minister Edukacji Narodowej 

możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość oraz oceniania i klasyfikowania uczniów 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą 

obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania tj. do czasu 

powrotu uczniów do szkoły. 

§ 2 

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 

2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia, do organizacji zajęć edukacyjnych i zajęć 

prowadzonych w ramach form pozaszkolnych kształcenia ustawicznego z wykorzystaniem 

metod, a także technik kształcenia na odległość. 

§ 3 

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu w okresie od 25 marca 

do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania zgodnie z nowymi przepisami są zobowiązani 

do prowadzenia kształcenia na odległość. Nauczyciele mogą korzystać z własnego sprzętu 

elektronicznego lub mogą  wypożyczyć/korzystać ze sprzęt dostępnego w szkole. 

 



 § 4 

 

Nauczyciele są zobowiązani prowadzić kształcenie na odległość zgodnie z ustalonym przez 

dyrektora tygodniowym planem zajęć z uwzględnieniem: 

1. równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

2. zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 

3. możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

4. łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia 

5. ograniczenia wynikającego ze specyfiki zajęć  

 

§ 5 

 

W przypadku zgłoszenia wychowawcy oddziału lub dyrektorowi szkoły przez ucznia/jego 

rodziców braku technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość wychowawca 

niezwłocznie podejmuje działanie polegające na zebraniu  od nauczycieli materiałów nauczania 

i przesyła je e-mailowo dyrektorowi szkoły, który drukuje je i udostępnia w formie papierowej 

w poniedziałki przy wejściu do szkoły  w godzinach 8:30 – 11:30. 

 

§ 6 

 

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programu nauczania 

np. z wykorzystaniem szkolnego dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup 

społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, bezpłatnych programów 

edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi wskazanych przez nauczyciela.  

 

§ 7 

 

Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, 

by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 

 

§ 8 

 

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy w zespołach 

przedmiotowych i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom, 

rodzicom i uczniom w celu realizacji kształcenia na odległość. Nauczyciele ustalają i podają 

do wiadomości formy kontaktu czy konsultacji z rodzicami i uczniami.  

 

§ 9 

 

Dopuszczalną formy kontaktu oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami jest 

e-dziennik lub inna forma uzgodniona indywidulnie przez nauczyciela. 

 

 

 



§ 10 

 

Wiedza ucznia oraz postępy w nauce winny być monitorowane, sprawdzane i oceniane zgodnie 

z opracowanym PSO dostosowanym do zdalnego nauczania w zakresie skali ocen.  

 

 

§ 11 

 

Każdorazowo nauczyciel winien informować, jakie działania ucznia będą oceniane i w jakim 

terminie powinny być wykonane. Podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez 

nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem, winny dać podstawę 

do oceny pracy ucznia z wykorzystaniem następujących form: odpowiedź ustna online,  

recytacja tekstu online, ocena aktywności online, kartkówki i testy online, ocena zadań i prac 

pisemnych przesłanych na maila, ocena ćwiczeń wykonywanych za pomocą platformy 

edukacyjnej, projekt edukacyjny przesłany w formie elektronicznej - dla chętnych. 

 

 

§ 12 

 

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Marcina Biema w Olkuszu ustala się następujący sposób 

dokumentowania i realizacji zadań podczas pracy zdalnej nauczycieli: 

a) systematyczne wpisywanie tematów lekcji do e-dziennika, 

b) systematyczne uzupełnianie  informacji o czasie pracy i sposobie jej realizacji w tabeli 

Excel. 

§ 13 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. 

 

 

 


