ZARZĄDZENIE
Nr 27-2019/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Trzebieniu
z dnia 11.05.2020 r.

w sprawie zmian związanych ze zdalnym nauczaniem

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 20 marca 2020r. (poz.493 z późn. zm.) wprowadza zarządzenie z dnia 4 maja 2020r.
w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i zarządza
co następuje:
1. Zmianie nie ulega dotychczasowy plan zajęć. W ramach tygodniowego planu zajęć
dydaktycznych realizowane są lekcje przedmiotowe, godziny z wychowawcą i zajęcia
rewalidacyjne organizowane przez nauczyciela wspomagającego.
2. Nauczyciele w godzinach zgodnych z planem nauczania lekcji dla danego oddziału pozostają
w kontakcie z uczniami.
3. Od 18 maja wznawiamy zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i koła zainteresowań.
4. Pedagog szkolny w ramach godzin pracy udziela porad i konsultacji uczniom, rodzicom i
nauczycielom.
5. Bibliotekarz w okresie nauczania zdalnego pracuje raz w tygodniu w określonych godzinach.
6. W przedszkolu i klasach I – III dopuszcza się następujące kanały komunikacji: dziennik
elektroniczny, kontakt telefoniczny, e-mail, wideokonferencje na platformie Microsoft
Teams. Sposób komunikacji ustala nauczyciel wychowawca z rodzicami uczniów.
7. Nauczyciele w godzinach zgodnych z planem nauczania lekcji dla danego oddziału pozostają
w kontakcie z klasą.
8. W klasach IV – VIII materiały do lekcji umieszczamy na platformie Microsoft Teams.
9. W przesyłanych przez nauczyciela plikach podajemy temat zajęć, cel lekcji oraz datę realizacji
i termin odsyłania zadań.
10. Zadania domowe odsyłamy w ustalonym czasie przez nauczyciela. (dzień, godzina itp.).
11. O zamiarze organizowania wideokonferencji nauczyciel powiadamia ucznia z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem umieszczając datę i godzinę spotkania w kalendarzu
informując ucznia za pomocą platformy Microsoft Teams.
12. Nauczyciele dokonują modyfikacji rozkładów nauczania dla poszczególnych przedmiotów w
taki sposób, aby ich treści były możliwe do realizacji w warunkach kształcenia na odległość.
13. Zajęcia w klasach mogą być prowadzone z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez
nauczyciela w szczególności tych rekomendowanych przez MEN (zwłaszcza platforma
edukacyjna epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, a także
emitowanych w pasmach edukacyjnych programów telewizji publicznej i polskiego radia.
14. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele monitorują pracę
uczniów poprzez ocenianie ich aktywnego udziału w lekcjach prowadzonych na podstawie
materiałów przesyłanych drogą elektroniczną. Na podstawie krótkich testów wiedzy
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sprawdzanej z użyciem platformy Microsoft Teams, i aktywności ucznia w czasie
prowadzonych wideokonferencji.
Każdy rodzic ma możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia poprzez dziennik
elektroniczny.
Nauczyciele w dzienniku elektronicznym wpisują temat lekcji oraz zaznaczają obecność
ucznia na zajęciach.
Uczeń ma obowiązek codziennego uczestniczenia we wszystkich w zajęciach/kursach na
platformie zgodnie z obowiązującym planem lekcji.
Brak logowania na platformie Microsoft Teams i udziału w zajęciach zgodnie z planem lekcji
skutkuje nieobecnością.
Nieobecność ucznia na zajęciach spowodowana chorobą lub z innych przyczyn jest
usprawiedliwiana przez rodziców u wychowawców w terminie 7 dni od zdarzenia.
W drugim półroczu do oceny z zachowania wychowawca będzie brał pod uwagę:
punktualność, systematyczność, samodzielną naukę, aktywność na lekcji, odrabianie zadań
domowych w określonym czasie przez nauczyciela, wykonywanie poleceń nauczyciela.
Frekwencja, uczestnictwo w zajęciach i zaangażowanie będzie miało wpływ na końcową
ocenę z zachowania.

Traci moc zarządzenie nr 26/2020 z dnia 18 marca 2020 r.

