
 

 

    

 

Zarządzenie Nr 5/20 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu 

z dnia 18.05. 2020 r. 

  

w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 maja do 07 czerwca 2020 r. zadań 

szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

  

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst 

jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku Rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 15 maja  2020r, zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z projektem Rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej 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 

 Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do realizowania kształcenia na odległość z uwzględnieniem 

zasad bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających 

komunikację elektroniczną, możliwości psychofizycznych ucznia, jego wieku i etapu edukacyjnego. 

Lekcje rozpoczynają się  zgodnie z planem lekcji, lub gdy nie ma takiej możliwości w sposób 

ustalony z uczniami. Dokumentacja przebiegu nauczania jest prowadzona zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 2 

 Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w 

szczególności z wykorzystaniem: 

 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,  

 z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (e maile, portal społecznościowy 

Facebook lub Messenger) , szkolnego dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup 

społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, bezpłatnych programów 

edukacyjnych oraz innych metod i narzędzi zapewniających wymianę informacji między 

nauczycielem, uczniem lub rodzicem. Nauczyciele mogą korzystać z całego sprzętu 

elektronicznego dostępnego w szkole lub mogą go wypożyczyć na rzecz pracy w domu. 

  

 

Szczegółowe warunki weryfikowania wiedzy, informowania o postępach oraz 

otrzymanych ocenach 

 

 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). 

 Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, 

prac, projektów umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach 

edukacyjnych lub poprosić o samodzielne wykonanie pracy w domu 

i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego drogą mailową. 

 Zdalne nauczanie nie może polegać tylko i wyłącznie na wskazywaniu i/lub 

przesyłaniu zakresu materiału do samodzielnego opracowania przez ucznia. 

 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 

wcześniej przez nauczyciela. 

 Nauczyciel informuje ucznia o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas 

bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony 

przez nauczyciela (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

 Nauczyciel informuje rodzica o postępach w nauce dziecka i otrzymanych przez 

niego ocenach w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela i podany do 

wiadomości rodzica (np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach 

w opanowaniu przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki 

nauczania na odległość(np. poprzez e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

 

 

Szczegółowe warunki oceniania wynikające ze specyfiki nauczania na odległość 
 

 Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej, 

 Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki 

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu, oraz 

nieobecność ucznia na zajęciach. 

 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, 

 Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel 

ma umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób, 

 Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany 

poziom umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom 

trudności wybranego zadania oraz czas jego wykonania do możliwości 

psychofizycznych ucznia, 

 W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane 

zadania, w szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, 

notatki i in. 

 Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez 

ucznia, 

 Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno 

zostać wykonane, 

Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania 



zadania, określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie 

zostało wykonane w sposób prawidłowy lub zawiera błędy. 

 

Szczegółowe warunki organizacji zdalnego nauczania dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
 

 Powołane zespoły nauczycieli analizują dotychczasowe programy nauczania dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie 

kształcenia specjalnego i dostosowują je w taki sposób, aby móc je zrealizować w 

sposób zdalny. 

 Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne 

uczniów do podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i 

dostosowania wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej uczniom. 

 Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować 

programu w sposób zdalny, należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć. 

 Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby 

niektóre treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do 

momentu, w którym uczniowie wrócą do szkoły. 

 Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje. 

 Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie 

odroczonym: na zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator 

społecznościowy.. 

 

 

Dopuszcza się  możliwość modyfikacji treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w okresie od 25 maja 2020 r. do 07 

czerwca  2020r., mając na uwadze między innymi: możliwości psychofizyczne uczniów 

podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego i/lub ograniczenia wynikające ze specyfiki 

zajęć. 

§ 3 

 W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut Szkoły 

Podstawowej im. Ojca Konrada Stolarka w Rychtalu, oraz WSO. 

 Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z nauczycielem przez e maila lub 

kontakt telefoniczny. 

Od 25.05.2020, uczniowie klasy ósmej będą mieli możliwość konsultacji z nauczycielami na terenie 

szkoły. Szczegółowe warunki i tryb konsultacji zostaną podane do wiadomości uczniów i rodziców 

poprzez dziennik elektroniczny i na stronie internetowej szkoły. 

§ 4 

Dyrektor Szkoły zobowiązuje wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy w zespołach 

przedmiotowych i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom, 

rodzicom i uczniom w celu realizacji kształcenia na odległość. 

 

§ 5 

  Zarządzenie obowiązuje od 25 maja 2020 r. 



  

 


