
ZARZĄDZENIE  NR 108.04.2019.2020 

Dyrektora  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

z dnia 15 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie: organizacji realizacji zadań Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie w okresie 

czasowego ograniczenia jej funkcjonowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19.  

 

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 z dnia 20 marca 2020 

r., poz. 493), z późniejszymi zmianami 

zarządzam co następuje: 

 

§  1. 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Halinowie zwanego dalej Zespołem, zajęcia odbywają się z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się w czasie 

rzeczywistym, zgodnie z ustalonym planem nauczania obowiązującym w roku szkolnym 

2019/2020. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane z 

wykorzystaniem: 

1) dziennika elektronicznego; 

2) wideokonferencji realizowanych poprzez darmową aplikację Microsoft Teams dla 

edukacji, 

3) 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,  

4) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

5) innych materiałów wskazanych i udostępnianych przez nauczyciela.  

 

§  2. 

Zasady pracy z uczniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

1. Podstawowym narzędziem komunikacji uczeń – nauczyciel oraz rodzic - nauczyciel jest 

dziennik elektroniczny. 

2. Tematy zajęć są na bieżąco zapisywane w dzienniku.  

3. Opis zadań do wykonania przez ucznia w trakcie lekcji przekazywany jest w wiadomościach 

przez dziennik elektroniczny. Wiadomość otrzymują uczniowie (o ile mają swoje konta) oraz 

ich rodzice. Wiadomość zatytułowana jest: przedmiot, data lekcji.  

4. Opis zadań do wykonania przez ucznia zawiera: 

a. temat lekcji; 

b. plan zadań do wykonania dla ucznia z niezbędnymi wskazówkami i podanymi 

materiałami do wykorzystania: podręcznik lub materiał ćwiczeniowy, ewentualnie link 

do innych materiałów; 



c.  informację o tym, jaką umiejętność powinien uczeń osiągnąć. 

5. Do realizacji zadań nauczyciel wykorzystuje przede wszystkim podręczniki i materiały 

ćwiczeniowe, które uczniowie otrzymali w ramach dotacji podręcznikowej. 

6. Do realizacji zadań dopuszczalne jest wykorzystanie innych materiałów, do których link 

przekazuje nauczyciel przez dziennik w wiadomościach lub przez aplikacje Teams. 

7. W czasie trwania zajęć nauczyciel jest dostępny dla ucznia lub rodzica poprzez dziennik 

elektroniczny oraz aplikację Teams  w celu konsultacji. 

8. Uczeń zobowiązany jest do podejmowania aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny  jego 

pracy. Aktywności ucznia podlegają ocenie.  

9. Uczeń sygnalizuje podjęcie aktywności poprzez zgłoszenie się w wiadomości do nauczyciela w 

dzienniku elektronicznym lub w innej ustalonej przez nauczyciela formie.  

10. W celu monitorowania postępów ucznia oraz weryfikacji jego wiedzy i umiejętności nauczyciel 

może stosować wszystkie formy i zasady sprawdzania osiągnięć zawarte w Statucie, 

dostosowując je do możliwości nauczania na odległość.  

11. Nauczyciel może żądać wysłania zdjęcia pracy ucznia na wskazany przez siebie adres poczty 

elektronicznej w celu jej sprawdzenia i ocenienia.  

12. Do ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z przedmiotu w okresie nauczania na odległość 

niezbędne jest uzyskanie przez ucznia co najmniej trzech ocen cząstkowych z drugiego 

półrocza. Roczna ocena klasyfikacyjna uwzględnia wyniki ucznia uzyskane w całym roku 

szkolnym.  

13. W nauczaniu zdalnym nie zadajemy prac domowych. Wszystkie elementy podlegające ocenie 

uczeń wykonuje w trakcie zajęć. 

14. W celu informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce, a także uzyskiwanych ocenach 

nauczyciel stosuje dziennik elektroniczny w zakładce oceny bieżące, uwagi oraz wiadomości 

dla rodzica.  

15. W przypadku braku możliwości korzystania z nauczania z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość w opisanej wyżej formie rodzic jest zobowiązany zgłosić problem do 

wychowawcy i dyrektora ZSP w celu ustalenia indywidualnie dostosowanej formy nauczania. 

16. Uczeń, rodzic, nauczyciel informuje wychowawcę, a później dyrekcję o wszystkich problemach 

wynikających z korzystania metod i technik kształcenia na odległość  w celu ich dostosowania 

do potrzeb i możliwości ucznia. 

 

§  3. 

Zasady pracy nauczycieli wychowania przedszkolnego z dziećmi z grup i oddziałów 

przedszkolnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

1. Podstawowym narzędziem komunikacji rodzic - nauczyciel jest dziennik elektroniczny. 

Dopuszczalne są inne ustalone wspólnie przez wychowawców grupy i rodziców formy 

komunikacji.  

2. Tematy zajęć są na bieżąco zapisywane w dzienniku.  

3. Opis zadań do wykonania przez dziecko w trakcie zajęć przekazywany jest w wiadomościach 

przez dziennik elektroniczny. Wiadomość zatytułowana jest: rodzaj zajęć, data lekcji.  

4. Opis zadań do wykonania przez ucznia zawiera: 

a. temat zajęć; 

b. plan zadań do wykonania dla dziecka wraz z rodzicem z niezbędnymi wskazówkami i 

podanymi materiałami do wykorzystania, ewentualnie link do innych materiałów; 

c.  informację o tym, jaką umiejętność powinno dziecko osiągnąć. 



5. W czasie trwania zajęć nauczyciel jest dostępny dla dziecka lub rodzica poprzez dziennik 

elektroniczny oraz aplikację Teams  w celu konsultacji. 

 

§ 4.  

1. Nauczyciele zobligowani są do ustalania zakresu zadań uczniów z uwzględnieniem: 

a. potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów,  

b. równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

c. zróżnicowania zajęć w każdym dniu,  

d. możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie podejmowania intensywnego 

wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

e. ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć.   

2. Nauczyciele zobligowani są do monitorowania aktywności oraz postępów uczniów, a także 

weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. 

3. Nauczyciele zobligowani są do informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, 

a także uzyskanych przez niego ocenach. 

4. W przypadku powtarzającego się braku aktywności ucznia nauczyciel zawiadamia 

wychowawcę, pedagoga i dyrektora.  

§ 5.  

Komunikacja pomiędzy Zespołem, a uczniami i rodzicami  

1. Sekretariat Zespołu przyjmuje poddania, wnioski, w tym również wnioski dotyczące rekrutacji 

do szkoły i inne dokumenty drogą elektroniczną poprzez pocztę szkolahalinow@halinow.pl.  

2. Podstawową formą komunikacji pomiędzy dyrekcją, nauczycielami, uczniami i rodzicami jest 

dziennik elektroniczny.  

3. Każdy użytkownik jest zobowiązany do codziennego odczytywania wiadomości przesyłanych 

przez dziennik elektroniczny.  

4. Istotne informacje dotyczące organizacji pracy Zespołu umieszczane są na stronie internetowej 

Zespołu zs-halinow.edu.pl. 

 

§ 6.  

Praca organów Zespołu 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu posiedzenia organów Zespołu: 

a. Rady Pedagogicznej Zespołu; 

b. Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej; 

c. Rady Pedagogicznej Przedszkola; 

d. Rady Rodziców Szkoły Podstawowej; 

e. Rady Rodziców Przedszkola; 

f. Samorządu Uczniowskiego 

organizowane są w formie wideokonferencji.   

2. Obecność członka organu podczas posiedzenia potwierdza protokolant zapisując w załączniku 

do protokołu, jakim jest lista obecności zwrot „obecny” w przypadku obecności lub zwrot 

„nieobecny” w przypadku jego nieobecności.  

3. Uchwały podejmuje się poprzez głosowanie słowne wyrażone przez członka organu jednym 

ze zwrotów: „jestem za”, „jestem przeciw”,  „wstrzymuję się od głosu” w formie przekazu 

ustnego i pisemnego.  
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§ 7.  

Egzamin poprawkowy, klasyfikacyjny, sprawdzian wiadomości i umiejętności  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu egzamin klasyfikacyjny, egzamin 

poprawkowy i sprawdzian wiadomości i umiejętności będą obywały się z wykorzystaniem 

wideokonferencji. Sposób i warunki przeprowadzania wspomnianych egzaminów i sprawdzianu 

zostanie ustalony indywidualnie dla każdego ucznia, uwzględniając możliwości techniczne wszystkich 

uczestników.  

 

§ 8.  

Dokumentowanie realizacji zadań Zespołu 

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu realizację zadań dokumentuje się 

w dzienniku elektronicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Nauczyciele wpisują tematy zajęć zgodnie z obowiązującymi i realizowanymi planami 

nauczania. 

3. Monitorowana jest aktywność ucznia poprzez zaznaczenie w dzienniku informacji: „nz” - 

nauczanie zdalnie lub „–„ w przypadku braku aktywności.  

 

§ 9.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2020 roku.  

 

 

 

Lidia Kołakowska 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie 

 

 

 

 


