
Zarządzenie nr  3/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im Tadeusza Kościuszki w Rymaniu

z dnia 24.03.2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań dotyczących procesu kształcenia 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Rymaniu
od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

 Działając  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 zarządzam , co następuje:

§ 1

Od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. nauczanie uczniów będzie kontynuowane  
w formie kształcenia na odległość. 

§ 2

1. W terminie wskazanym w § 1 nauczyciele będą przekazywać uczniom /opiekunom 
uczniów materiały edukacyjne, wykorzystując funkcję dziennika elektronicznego         
( zwanego dalej: idziennik). 

2. Nauczyciele umieszczać będą w idzienniku, w Komunikatorze informacje dotyczące: 

      a) tekstów, zadań i ćwiczeń pochodzących z przyjętego na rok szkolny 2019/2020 
          zestawu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla danej klasy, podając stronę 
          podręcznika, zeszytu ćwiczeń, na których są zamieszczone materiały do pracy;

      b) własne opracowania tekstów, ćwiczeń, zadań do realizacji podstawy programowej 
          wychowania przedszkolnego, podstaw programowych poszczególnych 
          przedmiotów;

      c)  wyjaśnienia, wskazówki do opracowania i zrozumienia nowego materiału;

      d)  filmy demonstracyjne i inne materiały edukacyjne.

3. Za pośrednictwem idziennika wskazywać będą, podając właściwe linki:

a) materiały umieszczone na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej udostępnionej 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

b) materiały dostępne na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek 
podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 
internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji 
egzaminacyjnych;

c) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii, internecie;

d) inne niż wymienione w pkt 2 i pkt 3 lit. a–c materiały wskazane przez nauczycieli   
i specjalistów.



4. Nauczyciele w razie stwierdzenia braku potwierdzenia odbioru informacji przez 
ucznia/opiekunów ucznia skontaktują się telefonicznie z opiekunem ucznia, wskazując
konieczność pracy zdalnej. W sytuacji zaniechania podjęcia pracy, poinformują o tym 
fakcie dyrektora szkoły. 

5. Nauczyciele będą w „gotowości” do konsultacji z uczniami/ opiekunami uczniów, 
dotyczących pracy uczniów nad danym materiałem w godzinach  9:00- 11:00               
i 16:00- 18:00. 

 6. Nauczyciele będą przekazywać materiały do pracy wg harmonogramu, wynikającego    
z obowiązującego planu lekcji dla każdej klasy, każdego dnia w godz.  9:00 - 11:00.

 7. Przekazując materiały, o których mowa w § 2 pkt 2 i 3, nauczyciele podadzą 
sformułowanie tematu i cele kształcenia.

§ 3

1. Niedopuszczalne jest nadmierne obciążanie uczniów przekazywanymi zadaniami 
przez poszczególnych nauczycieli.

2. Aby zapobiec tej sytuacji, każdy wychowawca przedstawi dyrektorowi szkoły 
tygodniowy wykaz treści nauczania z poszczególnych przedmiotów dla danej klasy     
(na podstawie informacji zebranych od nauczycieli przedmiotów), które będą 
realizowane w jego oddziale klasowym w okresie od 25 marca do 8 kwietnia 2020 r..  

     a) Obowiązkiem nauczycieli świetlicy, biblioteki, pedagoga i psychologa jest
         przygotowanie planu tematyki i publikacji do umieszczania na stronie internetowej 
         szkoły.
     b) Terminy przekazywania informacji o treściach nauczania dyrektorowi szkoły:
     - do 24.03.2020 r. - na okres 25.03.- 27.03.2020r.
     - do 27.03.2020r.  - na okres 30.03.- 03.04.2020r.
     - do 03.04.2020r. - na okres 06.04.- 08.04.2020r.

3. Przy wyborze treści nauczania, które będą realizowane w terminie wskazanym             
w punkcie 2, przy przekazywaniu zadań do realizacji w warunkach domowych, 
zobowiązuję nauczycieli do uwzględnienia:
a) możliwości psychofizycznych uczniów pozwalających na samodzielną naukę;
b) faktu wykonywania przez rodziców obowiązków służbowych w pracy 

świadczonej poza domem i pracy zdalnej, który może wpłynąć na ograniczenie 
czasu sprawowania nadzoru nad dzieckiem w domu i przełożyć się na możliwy 
zakres zaangażowania rodzica w proces edukacji dziecka;

c) możliwości dostępu ucznia do sprzętu komputerowego i dostępu do internetu        
w warunkach domowych;

d) różnych warunków lokalowych i wielodzietności rodzin,  które mogą wpływać na 
specyfikę nauki dziecka w domu;

e) gotowości nauczyciela do konsultacji w przypadku nieradzenia sobie uczniów        
z nauką zdalną;

f) indywidualizacji treści kształcenia w przypadku uczniów objętych pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną i kształceniem specjalnym;

g) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 
użycia.



§ 4

1. Nauczyciele  w  celu  monitorowania  postępów  uczniów,  weryfikacji  ich  wiedzy
i umiejętności:
a) będą zbierać od uczniów, za pośrednictwem idziennika, informacje zwrotne 
dotyczące zrealizowanych zadań i ewentualnych trudności przy ich wykonywaniu;

b) będą wykorzystywać posiadane doświadczenie w zakresie korzystania                      
z bezpłatnych aplikacji, służących utrwalaniu i sprawdzaniu wiedzy;

c) drogą elektroniczną będą informować opiekunów o postępach dziecka w nauce,       
a także uzyskanych przez niego ocenach w przypadku nauczania przedmiotowego.

2. W przypadku zastosowania innych komunikatorów w kontaktach pomiędzy 
nauczycielem a uczniem/ opiekunami ucznia, co do wykorzystania, których będzie 
zgoda opiekunów, nauczyciel jest zobowiązany do przekazania informacji o tym 
fakcie dyrektorowi szkoły.

§ 5

Zarządzenie  zostanie  przekazane  nauczycielom  Szkoły  Podstawowej  w  Rymaniu
za pośrednictwem idziennika - Komunikator.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   Dyrektor Szkoły

    Henryk Gromek


