Zarządzenie Nr 4/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Księcia Janusza
w Górze Kalwarii
w sprawie organizacji procesu kształcenia na odległość
Na podstawie 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. 2020 poz. 493) oraz
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 642) zarządzam,
co następuje:
§1
Za realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odpowiedzialny jest
dyrektor.
§2
Dyrektor szkoły koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami i rodzicami oraz przekazuje uczniom,
rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego
ograniczenia jej funkcjonowania.
§3
Podstawową formą kontaktu społeczności szkolnej jest dziennik elektroniczny. Każdy z uczestników
procesu kształcenia na odległość jest zobowiązany do regularnego korzystania z ww. narzędzia. Od dnia
30 marca 2020 r. zalecam wykorzystywanie innych kanałów komunikacyjnych, w tym aplikacji Teams
i maili, przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z sieci.
§4
Nauczyciele, przygotowując i realizując proces kształcenia na odległość, korzystają ze stosowanych
wcześniej podręczników i ćwiczeń oraz źródeł i materiałów rekomendowanych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej lub innych zweryfikowanych źródeł i materiałów umożliwiających realizację
podstawy programowej.
§5
Jako sposoby monitorowania postępów uczniów oraz sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności
uczniów wskazuję następujące narzędzia: odsyłanie wykonanych przez uczniów prac za pomocą poczty
elektronicznej, aplikacji Teams, wybranych przez nauczycieli platform edukacyjnych.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się zastosowanie innych narzędzi, ustalonych między
nauczycielem a rodzicem.

§6
Ocenie podlegają prace wyznaczone do odesłania przez nauczyciela. Uczeń ma obowiązek odesłania
pracy do nauczyciela w formie uzgodnionej z nauczycielem (np. skan, zdjęcie, dokument tekstowy, itp.)
i wskazanym przez niego terminie. W wyjątkowych sytuacjach termin odesłania przez ucznia pracy
może ulec wydłużeniu, po wcześniejszym uzgodnieniu z nauczycielem.
§7
Nauczyciele, przystępując do realizacji procesu kształcenia na odległość, przygotowują tygodniowy
zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach z poszczególnych zajęć
dydaktycznych i zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej. Tygodniowy zakres treści nauczania do
zrealizowania w poszczególnych oddziałach z poszczególnych zajęć dydaktycznych i zintegrowanej
edukacji wczesnoszkolnej jest udostępniany do wiadomości publicznej na stronie szkoły nie później niż
1 dzień przed rozpoczęciem zajęć. Przygotowany przez nauczycieli zakres treści nauczania jest
publikowany przez wyznaczonych nauczycieli.
§8
Nauczyciele dokumentują realizację wszystkich zajęć w dzienniku elektronicznym.
§9
Nauczyciele dokumentują uczestnictwo uczniów w nauczaniu zdalnym poprzez wpisanie uczniom
skrótu nz (nauczanie zdalne) w dzienniku elektronicznym.
§ 10
Nauczyciele organizujący pracę zdalną uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne uczniów,
dostosowują sposoby i metody pracy do ich potrzeb i możliwości, dbają o przestrzeganie zasad
bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację
elektroniczną. Tygodniowy rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinny
uwzględniać możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia medyczne
odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną.
§ 11
Dyrektor szkoły, wychowawcy oraz inni nauczyciele pozostają do dyspozycji uczniów i rodziców,
udzielając im wszelkiej niezbędnej pomocy w procesie kształcenia na odległość w godzinach swojej
pracy, zgodnie z ustalonymi przez dyrektora zasadami, z którymi zapoznani zostali wszyscy nauczyciele.
§ 12
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020 r.

