
ZARZĄDZENIE NR  07/2020/2021 
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki 

w Węgierskiej Górce 

z dnia 23 października 2020 r. 

w sprawie: wprowadzenia procedur i zasad nauczania zdalnego w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w 

sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, 1830 i 

1859). oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

(Dz. U. z dnia 23 października 2020 r. poz. 1870) 

 

zarządza się, co następuje: 

 
§ 1. 

Zasady organizowania kształcenia zdalnego: 
 

1. Od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r. ogranicza się funkcjonowanie Szkoły 
Podstawowej im. Obrońców Węgierskiej Górki w Węgierskiej Górce. 

2. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym 
nauka dla klas 4-8 realizowana jest na odległość (zdalnie), natomiast klasy 1-3 uczą się 
w trybie stacjonarnym. 

3. Dyrektor szkoły jest  zobowiązany do  przekazania  uczniom, rodzicom i nauczycielom 
informacji o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły  w okresie czasowego ograniczenia jej 
funkcjonowania i wprowadzenia nauczania zdalnego. 

4. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli uczących w kl. 4-8 do realizacji podstawy programowej za 
pomocą dostępnych narzędzi zdalnych. 

5. Nauczyciele prowadzą zdalne nauczanie ze swojego miejsca pracy – Szkoły Podstawowej 
im. Obrońców Węgierskiej.  

6. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, zgodnie 
z przydzielonym wymiarem godzin wg stanu na 1.10.2020r., z zastosowaniem narzędzi 
informatycznych. 

7. Zdalne nauczanie może mieć charakter: 
a) synchroniczny (zajęcia online prowadzone w czasie rzeczywistym za pomocą 

dostępnych narzędzi umożliwiających połączenie się z uczniami) 
z zastosowaniem różnorodnych platform i aplikacji edukacyjnych np. 

 www.epodreczniki.pl,– www.gov.pl/zdalnelekcje, 

 portale edukacyjne i społecznościowe, np. Facebook, aplikacje: Skype, WhatsApp, 
Messenger, Google Dysk , spotkania na kanale „Discord”; 

 inne 
b) asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały  do samodzielnej pracy, np.   

prezentacje multimedialne, filmiki, karty pracy, pokaz, notatka podana do zeszytu, 

programy telewizji publicznej i radiofonii, podręczniki, ćwiczenia przedmiotowe, 

http://www.gov.pl/zdalnelekcje


karty pracy, atlasy, ćwiczenia interaktywne, podręczniki multimedialne, teksty 

źródłowe, ekranizacje filmowe, e-booki, a uczniowie wykonują zadania w czasie 

odroczonym). Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za 

pośrednictwem e-dziennika, poczty elektronicznej (e-mail służbowy), a w sytuacji 

braku dostępu do Internetu z wykorzystaniem telefonów komórkowych lub 

indywidualnych spotkań z uczniem lub rodzicem. 

8. Zalecam wszystkim nauczycielom wprowadzenie zdalnych konsultacji merytorycznych 
(należy określić dzień tygodnia oraz godzinę dostępności nauczyciela i narzędzia komunikacji, 
np. e-dziennika, platform edukacyjnych, poczty elektronicznej). 

9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają 
stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 
psychofizycznych uczniów, zaleceń medycznych odnoszących się do  czasu korzystania z 
urządzeń elektronicznych i ich dostępność w domu, sytuacji rodzinnej uczniów (np. rodziny 
wielodzietne, różne warunki ekonomiczne, materialne, bytowe). 

§ 2. 

Obowiązki wychowawców w zakresie e-learningu 

          Wychowawca ma obowiązek: 

 ustalenia, czy każdy z jego uczniów posiada w domu dostęp do sprzętu 
komputerowego i do Internetu, w przypadku braku dostępu należy  ustalić 
alternatywne formy kształcenia, zgłosić fakt p. Uli Figura – można wypożyczyć sprzęt 
ze szkoły na określonych warunkach; 

 wskazania sposobu kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, 
telefon) ze swoimi wychowankami, 

 reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które 
zgłaszają jego uczniowie lub rodzice, 

 wskazania warunków, w jakich uczniowie i rodzice mogą korzystać ze zdalnych 
konsultacji z wychowawcą klasy. 

 

§ 3. 

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy ucznia, oceniania, sprawdzania 
oraz informowania o postępach oraz otrzymanych ocenach 

1. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej 
(nauczanie w czasie rzeczywistym lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, 
quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym - nauczanie w czasie odroczonym). 

2. Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub przesyłaniu 
zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

3. Nauczyciel ma obowiązek wytłumaczyć, omówić i przećwiczyć z uczniami nowe treści 
podstawy programowej. Uczeń ma prawo skorzystać z konsultacji, porad 
i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w formach i czasie określonych przez 
nauczyciela. 

4. Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej 
pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub 
komunikatory społeczne). 

5.  Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach 
w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania 
zdalnego. 



6. WAŻNE! Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 
zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, 
nauczyciel ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

 
 

§ 4. 

Organizacja pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
 

1. W kl. 4-8 organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:  

a) korzystanie ze stron: www.matzoo.pl, z matematyki, dyktanda online, superkid.pl, 
dyktanda online, dla-dzieci com.pl, grajnik.pl, ortofrajda.pl, superkid.pl, squla.pl, 
code.org,  scatch.mit.edu; 

b) przesyłanie kart pracy  (zadań utrwalających wiadomości) do ucznia, wykorzystanie 
portali edukacyjnych do  samodzielnej pracy ucznia, wskazówki i porady dla ucznia; 

c) gromadzenie materiałów, kart pracy przesłanych uczniowi,  własne notatki; 
d) wykonywanie prostych prac wytwórczych, wypełnianie kart pracy i odsyłanie 

nauczycielowi do sprawdzenia; 
e) kontakt telefoniczny z uczniem, 
f)  inne wg własnej inwencji twórczej. 

3. Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania 

sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających z 

indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych. 

4. W odniesieniu do uczniów klas IV–VIII,, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności lub brak 

możliwości realizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w 

miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły ma obowiązek zorganizować zajęcia w szkole lub 

umożliwić uczniowi realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość na terenie szkoły. 

§ 5. 

Sposoby dokumentowania realizacji zadań 
 

1. Archiwum wiadomości w dzienniku elektronicznym na portalu Librus; 
2. Poczta elektroniczna; 
3. Gromadzenie i zapis plików na Dysku Google; 
4. Druki wybranych plików; 
5. Własne notatki, karty pracy, wypracowane materiały przez ucznia i nauczyciela. 

 

§ 6. 

Współpraca z pedagogiem szkolnym, biblioteką szkolną i świetlicą: 

W czasie trwania pandemii wsparcie psychologiczne ze strony pedagoga szkolnego ma charakter 
szczególny i jest absolutnie niezbędne. Kontakt z pedagogiem szkolnym: 

a) droga mailowa: baczynski@gmail.com/ulapa@op.pl; 

b) za pomocą Facebooka/Messengera: Ula z Górki; 

c) stały indywidualny kontakt z pedagogiem szkolnym z p. Ulą Figurą podczas pracy w szkole wg 

harmonogramu lub całodniowy pod numerem telefonu: 600 317 431; 

d) biblioteka i świetlica szkolna  - forma stacjonarna; 

http://www.matzoo.pl/
mailto:baczynski@gmail.com/ulapa@op.pl


e) śledzenie  wiadomości na stronie MEN i aktualizowanie wpisów na stronach internetowych 

szkoły i biblioteki (bibliotekarz);  

 
 

§ 7. 

Organizacja pracy zdalnej poszczególnych grup nauczycieli 
 

1. Nauczyciele przedmiotu są dostępni dla ucznia w godzinach swojej pracy zgodnie                            

z tygodniowym planem zajęć, uwzględniając przerwy między poszczególnymi jednostkami 

lekcyjnymi. W czasie pracy organizują nauczanie zdalne z  klasą zgodnie z podziałem godzin.  

2. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, specjaliści (np. logopeda) i uczący w kl. 1-3, we 

współpracy z nauczycielami współorganizującymi kształcenie uczniów o potrzebie kształcenia 

specjalnego (nauczyciele wspomagający) realizują podstawę programową stacjonarnie.  

3. Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne (wspomagający, zajęcia 

rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne) i inne (np. zindywidualizowane ścieżki 

kształcenia, kółka, zajęcia z obcokrajowcem) w kl. 4-8 są dostępni dla uczniów, rodziców  w 

godzinach swojej pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. 

Udzielają konsultacji z wykorzystaniem dziennika elektronicznego lub innych komunikatorów. 

Nauczyciele specjaliści obejmują wsparciem uczniów posiadających kształcenie specjalne. 

Ustalają indywidualnie z rodzicami zasady wsparcia i współpracy, zgodnie z ustaloną liczbą 

godzin w tygodniowym układzie godzin. 

4. Nauczyciele biblioteki i świetlicy szkolnej są dostępni dla uczniów w godzinach swojej pracy 

zgodnie z harmonogramem. 

5. Nauczyciele wychowania fizycznego są dostępni dla uczniów i rodziców w godzinach swojej 
pracy za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Informują rodziców o 
dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu. 
Zamieszczają informacje o ciekawych rozwiązaniach sportowych, zdrowym trybie życia i 
uprawiania sportu, wskazują zajęcia sportowe i dyscypliny sportowe rozwijające 
zainteresowanie sportem, prozdrowotną postawą, wskazują najnowsze osiągnięcia z 
dyscyplin sportowych i zdrowia, zachęcają do poznawania nowych trendów sportowych, 
wskazują i analizują potrzeby uprawiania sportu w wybranych grupach wiekowych, 
organizują zajęcia w-f na odległość. 

 
§ 8. 

Zarządzenie wchodzi w życie dnia 26 października 2020 r. 
 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej 
im. Obrońców Węgierskiej Górki 

w Węgierskiej Górce 
Piotr Bryś 


