
Zarządzenie nr 11/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce 

z dnia 23 marca 2020r. 

 

w sprawie sposobu realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania. 

 

 
Na podstawie rozporządzenia MEN z 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz 
rozporządzenia MEN z 20 marca 2020r. zmieniającego rozporządzenie z dnia 11 marca 
2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty     
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam jak 
niżej: 

§ 1 
1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 3                   

w Ustce, w okresie od 25 marca 2020r do 10 kwietnia 2020r w związku                              
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zobowiązuję 
nauczycieli do realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. 

2. Nauczyciele, którzy nie mają dostępu do Internetu mogą prowadzić zdalne 
nauczanie ze szkoły. 

 
§ 2 

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 
realizowane w szczególności : 
1) z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 
udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania 
pod adresem www.epodreczniki.pl, 

b) materiałów dostępnych 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) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji                                 
i radiofonii, 

d) innych niż wymienione w lit. a-c materiałów wskazanych przez nauczyciela; 
2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających 
podstawę do oceny pracy ucznia; 

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających 
wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem, szczególnie 
przez dziennik elektroniczny szkoły a w przypadku kiedy uczeń nie ma 
komputera lub dostępu do łącza internetowego nauczyciel może przekazywać 
treści nauczania przez telefon komórkowy ucznia; 

http://www.epodreczniki.pl/


 

 

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach 
ich realizacji przez ucznia w domu - w przypadku dzieci objętych edukacją 
wczesnoszkolną i kształceniem specjalnym;  

2. W wyjątkowych sytuacjach ( brak komputera lub dostępu do Internetu) materiały 
do pracy w domu można odebrać w szkole po uprzednim telefonicznym 
uzgodnieniu z dyrektorem terminu i zasad odbioru. 

 
§ 3 

1. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  
nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go na dzień 25 marca 2020r. 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na 
ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 
opiekuńczych - w ramach godzin ponadwymiarowych, o których mowa w art. 35 
ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 

2. Dla równomiernego obciążenia uczniów treściami nauczania oraz zróżnicowania 
zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, zajęcia realizowane z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość uczniowie i  nauczyciele mogą realizować 
według obowiązującego ich, na dzień 25 marca 2020r., tygodniowego planu lekcji, 
po uzgodnieniu z wychowawcą oddziału. 

 
§ 4 

1. Tygodniowy zakres treści nauczania przewidziany do realizacji na poszczególnych 
zajęciach edukacyjnych w poszczególnych oddziałach klas powinien  uwzględniać   
w szczególności: 

a) podstawę programową i plan dydaktyczny, który może być przez realizatora 
modyfikowany w zależności od potrzeb i możliwości  uczniów,  

b) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 
c) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 
d) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 
e) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia, 
f) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 

2. Ilość zlecanych uczniom zadań powinna uwzględniać indywidualne sytuacje 
wynikające z ograniczenia dostępu do komputera w związku np. z większą niż 
jedno liczbą dzieci w rodzinie. 

 
§ 5 

1. Nauczyciele monitorują postępy uczniów oraz  weryfikują ich wiedzę                                    
i umiejętności, w tym również informują uczniów lub rodziców o postępach ucznia 
w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach . 

2. Ocenianie bieżące odbywa się na zasadach określonych w regulaminie 
wewnątrzszkolnego systemu oceniania z uwzględnieniem  specyfiki nauczania 
zdalnego. 

§ 6 
1. Realizację zajęć przeprowadzonych zdalnie, nauczyciele poszczególnych zajęć 



 

 

edukacyjnych dokumentują w dzienniku elektronicznym. 
2. Zajęcia zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w terminie od 12 do  24 
marca 2020r. nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych dokumentują                       
w dzienniku elektronicznym. 

 
§ 7 

Nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych powiadomią rodziców i uczniów o: 
a) źródłach i materiałach niezbędnych do realizacji zajęć w tym materiałach                     

w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać; 
b) formach i terminach konsultacji z nauczycielem; 

 
§ 8 

Zobowiązuję wychowawców do powiadomienia rodziców o możliwości zapoznania się                 
z treścią  zarządzenia na stronie internetowej szkoły. 
 

§ 9 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 
 
 

/podpis/ 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustce 

Elżbieta Mey-Wysocka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


