
ZARZĄDZENIE  Nr 25/19/20 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARCINKOWICACH   

z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie organizacji zdalnego kształcenia w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Marcinkowicach w okresie od 25.03.2020 do 10.04.2020 r. 

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN  z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

 ustala się co następuje: 

§ 1 

W okresie 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. nauczyciele realizować będą zajęcia zdalnie 

poprzez metody i techniki kształcenia na odległość.  

 

§ 2 

Zobowiązuję wszystkich wychowawców do przekazania rodzicom i uczniom informacji na 

temat organizacji nauczania w dniach 25.03.2020r. – 10.04.2020 r. (Załącznik 1 do 

Rozporządzenia). 

§ 3 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do ścisłej współpracy z dyrektorem szkoły, rodzicami 

i uczniami szkoły w organizacji pracy szkoły w tym okresie.  Szczegółowe obowiązki 

nauczycieli określone są w załączniku nr 2 do tego Rozporządzenia. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi z dniem podjęcia. 

Dyrektor szkoły: 

Elżbieta Samek 



Zał.1 

Informacja o sposobie i trybie realizacji nauczania zdalnego w szkole podstawowej 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Marcinkowicach 

w okresie 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. 
 
Na podstawie Rozporządzenia MEN  z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ustala się następujące 
zasady organizacji kształcenia w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 
w Marcinkowicach. 
 

1. Zajęcia realizowane będą z poprzez metody i techniki kształcenia na odległość 
z wykorzystaniem: 

a.  materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy edukacyjnej; 
b. materiałów dostępnych na stronach internetowych rekomendowanych przez 

MEN, stronach CKE I OKE; 
c. materiałów prezentowanych w publicznej telewizji i radiofonii; 
d. innych świadomie i odpowiedzialne dobranych przez nauczycieli materiałów 

i portali; 
e. oraz przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych 

formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci 
objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną. 

2. Obowiązkiem ucznia jest podjęcie aktywności określonej przez nauczyciela, 
zapoznanie się  ze wskazanym materiałem i potwierdzenie tego w sposób zgodny 
z ustaleniami nauczyciela, oraz wykonanie poleceń. Dawać to będzie podstawę do 
ceny pracy ucznia.  

3. Do komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami służy przede wszystkim dziennik 
elektroniczny (z możliwością wysyłania wiadomości w obie strony), a dodatkowo 
powszechne komunikatory, poczta elektroniczna wg sposobu komunikacji ustalonej 
wspólnie nauczyciela z rodzicami.   

4. Nauczyciele zapisywać będą w dzienniku elektronicznym tematy zajęć wg 
dotychczasowego planu, a w zakładce zadania domowe umieszczą materiały do lekcji 
dla uczniów, opisy i linki zadań, propozycje zadań i prac do wykonania przez uczniów.  

5. Każdy uczeń lub rodzic będzie miał możliwość konsultacji z nauczycielem 
prowadzącym zajęcia oraz otrzyma informację o formie i terminach tych konsultacji. 

6. W razie przesunięcia zakończenia nauczania zdalnego i uczniowie nie powrócą do 
szkoły w czerwcu 2020 r. zostaną ustalone warunki i sposób przeprowadzania 
egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego 
i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób ustalania rocznej 
oceny klasyfikacyjnej w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej 
oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197). 

7. Zdalne  nauczanie będzie na bieżąco dostosowywane do potrzeb zgłaszanych przez 
nauczycieli, rodziców i uczniów wynikających z problemów technicznych, a także 
możliwości psychofizycznych dzieci. Wszelkie uwagi można zgłaszać bezpośrednio 
nauczycielom, wychowawcom lub dyrektorowi szkoły poprzez dziennik elektroniczny, 
pocztę elektroniczną szkoły lub w inny sposób ustalony z nauczycielami. 



Zał.  2 
Obowiązki nauczycieli w związku z zdalnym nauczaniem: 
 

1. Wszyscy wychowawcy zobowiązani są do: 
1)  przekazania rodzicom uczniów informacji o sposobie i trybie realizacji zadań 

szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania (zał. 1. do 
Rozporządzenia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Marcinkowicach z dnia 23 marca 2020 r.). Termin przekazania 
uczniom i rodzicom odpowiednich informacji ustalony jest na 24.03.2020 r. 

2) analizowania z nauczycielami aktywności uczniów i pomocy w rozwiązywaniu 
problemów w nawiązaniu kontaktu nauczycieli z rodzicami i uczniami. 
 

2. Nauczyciele: 
1)  informują uczniów i rodziców poprzez dziennik elektroniczny o: 

1) możliwości konsultacji  z nim: o formie  i harmonogramie tych 
konsultacji; 

2) sposobach przekazywania materiałów, zadań i prac, prezentowania treści 
(po wcześniejszej konsultacji z rodzicami);  

3) sposobach monitorowania postępów uczniów w nauce; 
4) metodach weryfikacji wiedzy i umiejętności (Konieczne dostosowanie 

PZO);  
5) formie i  sposobach informowania o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach. 
2) systematycznie konsultują z dyrektorem treści planowanych zajęć, źródła 

i materiały planowane do wykorzystania na zajęciach, rodzaje zadań oraz 
sposoby ich udostępnienia uczniom; 

3) dokumentują swoją pracę wpisując temat i zadania dla uczniów w dzienniku 
elektronicznym, weryfikują obecność dzieci na podstawie kontroli ich 
aktywności oraz wykonanych prac; 

4) oceniają uczniów na podstawie dostosowanych PZO; 
5) prowadzą własne notatki dotyczące przebiegu zdalnego nauczania 

dotyczących kontaktów z rodzicami czy innych kwestii niedokumentowanych 
w dzienniku elektronicznym. 

 
Organizacja zajęć 
 
1. Zajęcia dydaktyczne odbywać się będą wg planu lekcji w dzienniku elektronicznym. 
2. Zajęcia specjalistyczne (terapia, logopedia, rewalidacja, zajęcia terapeutyczne, 

rozwijające zainteresowania) odbywać się będą przy współpracy nauczycieli z rodzicami, 
uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów.  

3. Treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach będą tak dobierane, aby 
w szczególności: 

1) zapewnić równomierne obciążenie ucznia zajęciami;  
2) zróżnicować zajęcia w każdym dniu (różnicować formy pracy, ograniczyć pracę 

z komputerem, smartfonem), 
3) uwzględnić możliwości psychofizyczne do podejmowania wysiłku umysłowego 

dzieci w ciągu dnia.        



Zapoznałem się z ZARZĄDZENIEM Nr 25/19/20 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MARCINKOWICACH   

z dnia 23 marca 2020 r. 

 

w sprawie organizacji zdalnego kształcenia w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Marcinkowicach w okresie od 25.03.2020 do 10.04.2020 r. 

 

L.p Nazwisko i imię Podpis  

1.  Adewole Aneta  

2.  Bałuszyńska Iwona  

3.  Brdej Grażyna  

4.  Cempa Robert  

5.  Czerwiński Dariusz  

6.  Janczyk Alicja  

7.  Kulig Elżbieta  

8.  Leśniak Marzena  

9.  Mirek Krzysztof  

10.  Oleksiewicz Justyna  

11.  Olszowska Agnieszka  

12.  Pacholarz Celina  

13.  Pajor - Wojsław Ewa  

14.  Pierzchała Ewa  

15.  Piotrowski Michał  

16.  Sambak Maria  

17.  Szajewska Irena  

18.  Szczepanik Dorota  

19.  Widomski Tadeusz  

20.  Zatorska Maria  

21.  Zieliński Krzysztof  



 


