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Zarządzenie Nr 22/2020/2021 

Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Paniówkach  

z dnia 15.10.2020r.  

 

 

w sprawie określenia zasad kształcenia na odległość w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Paniówkach 

 

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 4 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.), w brzmieniu obowiązującym od 1 września 

2020r., zarządza się, co następuje: 

§ 1 

 

1. Kształcenie na odległość odbywa się w indywidualnym kontakcie z uczniem przez Plat-

forme Teams. 

2. 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,  

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 Platformy Teams zapewniającej wymianę informacji między 

nauczycielem, uczniem lub rodzicem, 
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4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci objętych edukacją 

wczesnoszkolną, wczesnym wspomaganiem rozwoju, zajęciami rewalidacyjno-

wychowawczymi oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

3. Nauczyciele przedmiotowi spośród pozycji wskazanych w ust. 1 wybierają źródła 

i materiały niezbędne do realizacji zajęć, z których uczniowie mogą korzystać oraz 

informują o dokonanym wyborze dyrektora.  

4. Dyrektor zatwierdza wybór dokonany przez nauczyciela, ewentualnie wskazuje 

nauczycielowi konieczność zmodyfikowania zestawu źródeł i materiałów niezbędnych 

do realizacji zajęć.  

5. Informacja na temat zatwierdzonych przez dyrektora źródeł i materiałów niezbędnych 

do realizacji zajęć jest przekazywana uczniom.  

6. W okresie kształcenia na odległość oddziału/szkoły obowiązuje plan lekcji dla 

konkretnych oddziałów.  

7. Na zajęciach uczniowie mają włączone kamerki.  

8. Nauczyciele, określają zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych 

klasach i oddziałach, w zależności od długości kształcenia na odległość– załącznik nr 1 

9. Zajęcia uwzględniają naprzemienne korzystanie z komputera i tradycyjnych narzędzi 

jak zeszyt czy podręcznik.  

10. Frekwencja uczniów na poszczególnych zajęciach jest odnotowywana w dzienniku 

elektronicznym.  

11. Uczniowie i ich rodzice znają ustalone przez zespoły przedmiotowe sposoby 

monitorowania i weryfikacji postępów uczniów.  

12. Uczniowie, którzy nie mają możliwości korzystania z lekcji online indywidualnie, 

nadrabiają lekcje zgodnie z zapisami Statutu.  

13. Rodzice na bieżąco, bez zbędnej zwłoki, zgłaszają wychowawcy lub 

pedagogowi/psychologowi  każdy problem związany z uczestnictwem dziecka            w 

lekcjach na odległość.  

14. Nauczyciele szkoły są zobowiązani do systematycznego prowadzenia dziennika 

elektronicznego, w którym odpowiednim wpisem potwierdzają zrealizowanie lekcji.. 

15. W przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej 

zatrudnionego dodatkowo w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz 
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współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych – nauczyciel 

współpracuje z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, np. dostosuje przygotowane przez 

nauczycieli materiały w formie elektronicznej, w przypadku szkoły uczestniczy również  

w lekcjach prowadzonych online.  

16. Wychowawcy klas są zobowiązani do regularnych kontaktów z nauczycielami 

uczącymi w ich klasie w celu monitorowania uczestnictwa i zaangażowania uczniów w 

proces nauki na odległość. Pozostają na bieżąco w kontaktach z rodzicami i uczniami.  

17. W przypadku jakichkolwiek problemów (np. choroby nauczyciela lub ucznia) 

nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do natychmiastowego poinformowania 

dyrektora szkoły o zaistniałej sytuacji. 

18. Nauczyciel korzysta ze stanowisk komputerowych w szkole. Po przyjściu do szkoły 

nauczyciel jest zobowiązany do przebywania w miejscu wskazanym do pracy z 

zachowaniem zasad ochrony zdrowia. 

19. Nauczyciel będący na kwarantannie wynikającej z decyzji dyrektora lub zobowiązany 

do pracy zdalnej, prowadzi zajęcia z domu. W razie potrzeby może wypożyczyć 

potrzebny sprzęt komputerowy do domu.  

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Paniówkach. 

§ 4 

 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w dzienniku elektronicznym oraz przez komunikator      

grupowy w przedszkolu.  

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 października  2020 r. 

 

 


