
Zarządzenie dyrektora szkoły z dnia 24 marca 2020 roku na podstawie 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. 
 

Podstawa prawna: 
1. Rozporządzenie MEN z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 ze zm.) 

2. Zmieniające rozp. z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. 2020, poz. 492) w sprawie 
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID – 19. 

 
 

§1. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, tj. od 25 marca do 10 kwietnia 

2020 roku, szkoła prowadzi działalność z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.  

§2.  

 

Od 25 marca 2020 roku do 10 kwietnia 2020 roku obowiązuje nowy plan lekcji.  
 

§3. 

Współpraca z rodzicami i uczniami oraz nauczycielami odbywa się za pomocą dziennika 

elektronicznego Librus, platformy Office 365 (aplikacja TEAMS) oraz innych, 

wypracowanych przez nauczycieli form komunikacji takie jak: kontakt telefoniczny, 

komunikatory, grupy społecznościowe. 

§4. 

Lekcje z poszczególnych przedmiotów będą obywały się tylko i wyłącznie w tych dniach, 

w których występują w aktualnym planie lekcji. 
 

§5. 

Każdego dnia, o godzinie ustalonej w planie lekcji nauczyciele prowadzą lekcję online, bądź 

zapoznają uczniów z materiałem do realizacji na danej lekcji. 

 Lekcja online nie powinna trwać dłużej niż 20 min, a  zadania z poszczególnych przedmiotów 

powinny być tak dobrane, żeby czas ich wykonania nie przekraczał 45 min. 
 

§6. 



W trakcie nauczania zdalnego materiały i zadania powinny w szczególności być dostosowane 

do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów 

objętych kształceniem specjalnym (należy tu w szczególności zwrócić uwagę na realizację 

IPET) oraz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

§7. 

Uczniowie, zgodnie z planem lekcji uczestniczą w zajęciach online bądź (w przypadku gdy 

nauczyciel nie prowadzi lekcji online, a podaje materiał w innej formie np. przez dziennik 

Librus) zapoznają się z materiałem do realizacji i wykonują zadania w czasie 

wyznaczonym przez nauczyciela.  

Uczniowie, którzy ze względów technicznych ( brak dostępu do komputera w czasie lekcji, do 

Internetu lub z innych przyczyn) nie mogą uczestniczyć w lekcji online, mogą odtworzyć 

tą lekcję, bądź pobrać materiały udostępnione przez nauczyciela o innej porze dnia. 

W przypadku większych trudności nauczyciel ustala z uczniem sposób ustalenia 

obecności na lekcji. 

§8. 

Podczas pracy na odległość nauczyciel ma prawo oceniać ucznia i sprawdzać jego wiedzę.  

Nauczyciel informuje uczniów jakie formy aktywności będą podlegały ocenianiu i w jakiej 

formie będzie kontrolował jej wykonanie ( wysłanie załącznika, zdjęcia, ćwiczenia na 

platformie, itd.) Podaje kryteria oceniania, zgodne z wewnątrzszkolnym 

i przedmiotowym systemem oceniania. 
 

§9. 

Nauczyciel ustala z klasą sposób sprawdzenia obecności ( do wyboru): 

• Poprzez odczytanie wiadomości w dzienniku Librus 

• Poprzez zalogowanie się na platformie Office 365 w aplikacji TEAMS i uczestnictwo 

w lekcji online. 

• W inny, ustalony z nauczycielem sposób ( komunikator, inne narzędzie do zdalnego 

nauczania). 

Zalogowanie się  (  w ustalony z nauczycielem sposób) jest potwierdzeniem obecności ucznia 

w dniu, w którym odbywają się zajęcia. 

Frekwencja wpisywana jest w dzienniku Librus w pozycji oznaczonej „nz” (nauczanie zdalne). 

 

 



§10. 

Rodzice dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną oraz 

wczesnym wspomaganiem rozwoju powinni być informowani o dostępnych 

materiałach i możliwych formach ich realizacji. 

§11. 

W trakcie nauki zdalnej uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami, celem wyjaśniania 

pojawiających się trudności. 

Każdy nauczyciel podaje termin i formę konsultacji z uczniami oraz sposób komunikowania się 

z rodzicami. Terminarz zostanie umieszczony na stronie internetowej szkoły. 

§12. 

Nauczyciele mają prawo modyfikacji programu nauczania, a tym samym doboru treści 

nauczania, kolejności realizowanego materiału, form i metod pracy. 

§13. 

Kontrola zrealizowanych treści programowych będzie odbywać się m.in. poprzez analizę 

wpisów tematów do dziennika lekcyjnego Librus i analizę propozycji tygodniowego 

zakresu treści nauczania. 

§14. 

Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, 

z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać to przede wszystkim materiały 

przesyłane przez nauczycieli i materiały zamieszczone na stronie e-podreczniki.pl. Zaleca 

się również korzystanie z innych materiałów polecanych przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej dostępnych na stronie: gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna.  

§15. 

Szczegółowe  informacje znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia – 

w Regulaminie kształcenia na odległość  w PSP nr 5 w Żaganiu. 

§16. 

Zarządzenie wchodzi z dniem 25 marca 2020r. 

 

p.o Dyrektora Szkoły 

Wioletta Sosnowska 

http://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna

