
ZARZĄDZENIE NR 7/2019/202 

Dyrektora 

Publicznej Szkoły Podstawowej w Brzeźnicy 

sprawie określenia zasad kształcenia na odległość z dnia 6.05.2020r. 

 

 

Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 

marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r., 

poz. 493) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 

2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

z 2020r., poz. 530) zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z dziećmi i rodzicami, łącząc się  

z nimi za pomocą ustalonych komunikatorów, za pomocą dziennika 

elektronicznego, aplikacji TEAMSA, poczty mailowej, telefonu (za zgodą na 

udostępnienie numeru) oraz w inny ustalony indywidualnie sposób. 

1. Nauczyciele oddziału przedszkolnego oraz klas 1-3 są dostępni dla 

uczniów i rodziców w ustalonych wcześniej godzinach. Zobowiązani są do 

realizowania różnorodnych sposobów wsparcia uczniów prowadzących 

do zrealizowania podstawy programowej poprzez: 

 codzienne spotkania z uczniami lub rodzicami poprzez ustalone 

komunikatory; 

 wirtualne zadania na platformie e-podręczniki, quizy, filmy edukacyjne 

– You Tube, ćwiczenia na platformach edukacyjnych, itp. 

 ćwiczenia w podręczniku i zeszycie zadań. 

2. Nauczyciele przedmiotu uczący w klasach 1-8 są dostępni dla uczniów  

i rodziców w ustalonych wcześniej godzinach. Zobowiązani są do 

realizowania różnorodnych sposobów wsparcia uczniów prowadzących 



do zrealizowania podstawy programowej poprzez: 

 spotkania z uczniami on-line zgodnie z planem lekcji, 

 wirtualne zadania na platformie e-podręczniki, quizy, filmy edukacyjne 

– You Tube, ćwiczenia na platformach edukacyjnych, itp. 

 ćwiczenia w podręczniku i zeszycie zadań. 

3. Wychowawcy zobowiązani są do spotkań on- line z wychowankami  

w ramach godzin wychowawczych nie jako pełna jednostka lekcyjna,  

a raczej jako rozmowa na temat sytuacji dydaktycznej, rodzinnej, 

psychofizycznej, itp. uczniów. 

4. Zadania wychowawcy klasy: 

 obowiązek monitorowania sytuacji uczniów w swojej klasie, dotyczącej 

między innymi obciążenia uczniów zadaniami i zbieranie informacji 

zwrotnych od rodziców oraz dokonywanie ich analizy, 

 stały kontakt z nauczycielem przedmiotu, pedagogiem, rodzicami 

uczniów, 

 w sytuacji wystąpienia problemów lub absencji ucznia podczas 

zdalnego nauczania wychowawca kontaktuje się z rodzicem i wyjaśnia 

zaistniałe przyczyny. Brak możliwości kontaktu z rodzicem zgłasza 

pedagogowi szkolnemu. 

5. Nauczyciel wspomagający kontaktuje się z nauczycielem przedmiotu  

i równolegle realizuje podstawę programową dostosowaną do 

możliwości uczniów, spotyka się w ustalony sposób z uczniem i jego 

mamą. Aktywnie wspiera ucznia w jego działaniach. Zachęca do 

aktywnego uczestnictwa w różnych czynnościach domowych, udziela 

dziecku wsparcia w chwili zniechęcenia. Kontaktuje się z rodzicem, 

wspiera go, udziela porad dotyczących pomocy dziecku w nauce. 

6. Nauczyciele mają obowiązek zaznaczać w dzienniku elektronicznym  

w terminarzu datę oraz godzinę spotkania on-line w aplikacji Teams . 

7. Jeżeli nauczyciel wybierze formę prowadzenia lekcji w czasie 

rzeczywistym musi wziąć pod uwagę, że ze względów technicznych nie 

każdy uczeń będzie mógł skorzystać z tej formy zajęć. Część lekcji 

prowadzonej w formie wykładowej w postaci telekonferencji nie 

powinna trwać dłużej niż 45 minut. 

 

§ 2 



1. Każdy nauczyciel ma obowiązek oceny stanu realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego z poszczególnych przedmiotów/zajęć 

i rozplanować realizację pozostałych treści do zakończenia roku 

szkolnego (zajęć dydaktyczno – wychowawczych). Ustalić, czy i w jakim 

zakresie potrzebna jest modyfikacja szkolnego zestawu programów 

nauczania. Wnioski przekazać Dyrekcji. 

2. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do 

narzędzi, które stosują w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów. 

 

§ 3 

 

1. Zobowiązuję nauczycieli do pełnienia dyżuru w ramach konsultacji  

z rodzicami w dniu 8 maja 2020r. w wyznaczonych godzinach w aplikacji 

Teams oraz poprzez dziennik elektroniczny : 

16.00 - 17.00 - jęz. polski, jęz. angielski, jęz. niemiecki, historia, WOS, 

WDŻ, nauczyciele wspomagający, pedagog, logopeda, doradca 

zawodowy, 

17.00 - 18.00 - edukacja wczesnoszkolna, blok matematyczno - 

przyrodniczy (matematyka, fizyka, geografia, chemia, biologia, przyroda), 

religia, w-f, technika, informatyka, plastyka, muzyka, edb. 

2. Zobowiązuję wszystkich wychowawców do zorganizowania  

i powiadomienie rodziców o spotkaniu w aplikacji Teams lub e dzienniku 

w dniach 11.05-13.05 maja 2020r. i dokonania zapisu w dzienniku 

elektronicznym. 

 

§ 5 

Niniejsze Zarządzenie wprowadzone zostaje w życie drogą elektroniczną za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego . Odczytanie wiadomości regulującej 

ww. kwestię równoznaczne jest z zapoznaniem się z treścią niniejszego 

Zarządzenia. 

 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

 


