
SP2.021….2020 
ZARZĄDZENIE NR 9/2020 

 
Dyrektora Klimatycznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jerzego Michejdy w Ustroniu 

 
z dnia 24 marca 2020 r. 

 
ws. organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty 
 

 
Działając na podstawie  
 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych 

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); 

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020r. poz. 492); 

 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  11 marca 2020 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U z 2020 r. poz. 410) 

 

 

 

 
Zarządzam 

 
§ 1 

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły związanego ze stanem epidemii nauka 
realizowana będzie na odległość. 

§ 2 
Niniejsze uregulowania obowiązują w okresie od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. 
 

§ 3 
Do realizacji zdalnego nauczania służy: dziennik UONET +, platforma livewebinar, platforma 
e-podreczniki.pl,  https://drive.google.com, z możliwością zastosowania innych platform 
edukacyjnych, wybranych przez nauczycieli. 
 

§ 4 
Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego zamieszczania materiałów edukacyjnych 
oraz harmonogramu lekcji online na dysku https://drive.google.com, w utworzonych na ten 
cel folderach, przy czym podstawową pomocą naukową dziecka są podręczniki oraz zeszyty 
ćwiczeń, zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. 

 
 

https://drive.google.com/
https://drive.google.com/


§ 5 
W przypadku zgłoszenia wychowawcy oddziału lub dyrektorowi szkoły przez rodziców ucznia 
braku technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość, wychowawca 
zobowiązany jest do przekazania zdjęć kart pracy (zamieszczonych na dysku Google) 
rodzicowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, natomiast rodzic ucznia zobowiązany jest 
do przekazania tą samą drogą rozwiązań zadań. 
 

§ 6 
W celu zapewnienia równomiernego rozkładu pracy dzieci w okresie, o którym mowa w § 2, 
funkcjonuje plan lekcji obowiązujący przed wprowadzeniem zdalnego nauczania. 
 

§ 7 
W przypadku uczniów klas I – III nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców  
o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez 
dziecko w domu. 

 
§ 8 

Nauczyciele i specjaliści, realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania 
sposobów oraz metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikających  
z indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych. 
 

§ 9 
Psycholog i pedagodzy zobowiązani są do udzielania wsparcia uczniom poprzez 
udostępnianie materiałów na dysku Google lub inne sposoby komunikowania się, opisane  
w § 3 
 

§ 3 
Preferowanymi formami kontaktu oraz konsultacji nauczycieli z rodzicami i uczniami są:  
e-dziennik, służbowe adresy e-mail nauczycieli, platforma livewebinar, dopuszcza się również 
inne - wybrane przez nauczycieli i ustalone z rodzicami uczniów - sposoby komunikowania 
się. 

 
§ 10 

Wiedza ucznia oraz postępy w nauce winny być monitorowane, sprawdzane i oceniane 
zgodnie z przedmiotowymi systemami oceniania w zakresie skali ocen. Każdorazowo 
nauczyciel winien informować, jakie działania ucznia będą oceniane i w jakim terminie 
powinny być wykonane. 
 

§ 11 
Nauczyciele zobowiązani są do systematycznego dokumentowania czasu pracy w formie 
dziennika pracy zdalnej, zamieszczonego na dysku https://drive.google.com, którego zapis 
elektroniczny, wraz z elektronicznym zapisem materiałów przekazywanych uczniom, zostanie 
dołączony do dokumentacji szkoły. 
 

§ 12 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. 
 

https://drive.google.com/
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