
 

ZARZĄDZENIE nr 17/2019/2020  

Dyrektora ZPO w Strawczynie 

z dnia 25 marca 2020 r.  

 

w sprawie: organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19. 

Na podstawie: 

1. Rozporządzenia 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. 

2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. zmieniające rozporządze-

nie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

zarządzam, co następuje: 
 

§1 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół, zgodnie z przepisami prawa, nauka jest organizo-

wana na odległość od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. 

2. Do realizacji kształcenia na odległość w szkole ZPO w Strawczynie służą: poczta elektroniczna, 

telefon, komunikatory, platformy edukacyjne. 

3. Każdy nauczyciel pracuje zgodnie z obowiązującym planem lekcji (przedmioty/zajęcia 

obowiązkowe, realizacja podstawy programowej – należy poinformować uczniów i rodziców) 

oraz zatwierdzonym (dostosowanym) rozkładem materiału.  

4. Nauczyciele weryfikują, modyfikują i dostosowują stosowane programy nauczania do ksztalcenia 

na odległość. 

5.  Zakres, jak również ilość materiału dla poszczególnych klas, ustalony przez nauczycieli, 

uwzględnia równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie zajęć, dosto-

sowanie do możliwości psychofizycznych uczniów (w tym praca z uczniem zdolnym oraz ze spe-

cyficznymi problemami w nauce) oraz specyfiki zajęć (np. nie wszystkie ćwiczenia z wychowania 

fizycznego czy doświadczenia z chemii, fizyki możliwe są do wykonania w domu). 

6. Nauka na odległość będzie realizowana z wykorzystaniem materiałów, takich jak np. podręczniki, 

zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań, karty pracy, inne wskazane przez nauczyciela, jak również udo-

stępnianych przez usługę Office 365, Centralną i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne, a także emi-

towane za pośrednictwem telewizji i radia. 

7. Materiały dla ucznia będą przekazywane w danym dniu zgodnie z planem lekcji. 

8. Uczniowie przesyłają materiały zwrotnie zgodnie z umową z nauczycielem. 

9. W przypadku uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz oddziału przedszkolnego nauczyciel ma 

obowiązek poinformowania rodziców o materiałach, sposobach i formach  realizacji podstawy 

programowej. 
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10. Wiedza ucznia, postępy w nauce podlegają bieżącemu monitorowaniu, weryfikacji, sprawdza-

niu i ocenianiu zgodnie ze statutem szkoły w zakresie skali ocen. Nauczyciele zobowiązani są 

informować uczniów i rodziców, jakie aktywności ucznia będą oceniane, jak również w jakim 

czasie powinny być zrealizowane. 

11. Działania uczniów określone przez nauczycieli stanowią podstawę oceny. 

12. Nauczyciele informują rodziców o ocenach uczniów na podstawie wykonanych zadań, pole-

ceń, kart pracy, projektów, prezentacji, odsyłanych do nauczyciela zadań, materiałów  itp. 

13. Jeżeli prace wymagają poprawy, nauczyciele odsyłają je uczniom z prośbą o naniesienie po-

prawek i ponowne  przesłanie. 

14. Potwierdzeniem uczestnictwa w zajęciach jest pobranie przez ucznia materiałów przesłanych 

przez nauczyciela. 

15. Uczeń dokumentuje swoją pracę w zeszytach przedmiotowych, zeszytach ćwiczeń, zbiorach 

zadań lub w innej formie ustalonej przez nauczyciela 

16. Dokumenty ucznia należy przechowywać do 31 sierpnia 2020 r. 

17. Konsultacje dla uczniów i rodziców odbywać się będą w godzinach pracy nauczyciela zgodnie 

z planem nie później niż do godz. 15.00. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek trudności 

(ograniczenia związane z pracą zawodową rodziców) należy umawiać się z nauczycielem. 

Konsultacje odbywać się będą  mailowo, sms, telefoniczne, poprzez platformy, komunikatory 

społecznościowe itp. 

18. Wychowawcy oddziału przedszkolnego i klas I-III pozostają w stałym kontakcie z rodzicami 

dzieci. 

19. Uczniowie objęci zajęciami rewalidacyjnymi, korekcyjnymi i logopedycznymi (łączenie zadań) 

otrzymują raz w tygodniu ćwiczenia zgodne z ich potrzebami i możliwosciami. Nauczyciele 

powinni współpracować ze sobą w celu właściwego doboru ćwiczeń pod względem 

ilościowym i treściowym tak, żeby  dzieci mogły realizować materiał  w formie zabawy 

i w wolnym czasie (nauczyciele realizują zadania w ramach pensum). 

20. Nauczyciele świetlicy (dopełnienie do etatu) dbają o rozrywki dla dzieci. Raz w tygodniu 

umieszczają materiały dla chętnych uczniów na stronie szkolnej. 

21. Nauczyciel bibliotekarz (w ramach pensum) pełni rolę konsultanta - doradcy nauczycieli, 

uczniów, rodziców w zakresie literatury. 

22. Nauczyciel informatyki odpowiedzialny jest za szkolną stronę internetową oraz za pocztę 

elektroniczną. Współpracuje z nauczycielami i wychowawcami. 

23. Nauczyciele „przedmiotowcy“ realizują podstawę programową. 

24. Nauczyciele dokumentują swoją pracę, składając raz w tygodniu (piątek) raport 

o zrealizowanych lekcjach/zajęciach, ocenianiu, obecności uczniow na lekcjach (załącznik 

nr 1). 

25. Należy przestrzegać zasad higieny pracy ucznia. 
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§2 

Zarządzenie obowiązuje od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. 

 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. 

 

§4 

Zobowiązuję nauczycieli do zapoznania się z Zarządzeniem Nr 17/2019/2020.  

Dyrektora ZPO w Strawczynie z dnia 25 marca 2020 r. i przyjęcia go do realizacji poprzez wy-

słanie mailowe na szkolną pocztę potwierdzenia o treści: 

„Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie do stosowania Zarządzenia Nr 17/2019/2020  

Dyrektora ZPO w Strawczynie  z dnia 25 marca 2020 r. ( załącznik Nr 2) 

 

 

 

 

 

             

           Dyrektor  
 

                                                                                                              Jadwiga Elżbieta Błaszczyk  
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                                                                                                                            Zał. Nr 1  do Zarządzenia  

                                                                                                                         Nr 17/2019/2020 

                                                                                                                          z dnia 25 marca 2020 r.  

 

 

 

Raport  zrealizowanych zajęć  
Imię i nazwisko nauczyciela …………………………………………………………………… 

lp. data  przedmiot klasa temat zajęć Ocenianie/ 
ilościowo 

Frekwencja Uwagi (dotyczące kon-

sultacji z uczniami, ro-

dzicami, wniosków do 

dalszej pracy) 
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                                                                                                                            Zał. Nr 2  do Zarządzenia  

                                                                                                                         Nr 17/2019/2020 

                                                                                                                          z dnia 25 marca 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

„Potwierdzam zapoznanie się i przyjęcie do stosowania Zarządzenia Nr 17/2019/2020 

Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych  w Strawczynie z dnia 25 marca 2020 r.” 

 

 
                                                                                                                     

 

 

….………………………… 

                                                                     imię i nazwisko nauczyciela 


