
Zarządzenie nr 6/2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie  

 z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie nauki zdalnej 

 

Na podstawie  rozporządzenie 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 oraz 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

W związku z koniecznością prowadzenia nauki zdalnej, zarządzam prowadzenie od dnia 

25 marca nauki zdalnej dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej. 

§ 1 

Postanowienia ogólne: 

 

- W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest 

obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie placówki, z 

wyłączeniem  przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub 

w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły. 

- Podstawową platformą komunikacji nauczycieli z uczniem i rodzicem będzie dziennik 

elektroniczny Vulcan, a jej uzupełnieniem będzie kontakt telefoniczny, e-mailowy, poprzez 

komunikatory internetowe. 

-  Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek opracować plan nauczania 

obejmujący realizację podstawy programowej na czas zawieszenia w formie cotygodniowych 

zakresów treści nauczania, uwzględniając w szczególności:  

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

 b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

 c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia,  

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, 

 e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć; 

W cotygodniowych zakresach treści nauczania należy również umieścić sposoby zdobycia 

oceny, formy  i terminarz konsultacji, źródła zdobycia wiedzy, terminarz lekcji online.  

- Nauczyciele opracowują przedmiotowy system oceniania dostosowany do warunków nauki 

zdalnej oraz sposób i formę monitorowania postępów uczniów i weryfikacji ich wiedzy. Oceny 

będą wpisywane w dzienniku elektronicznym. 



- Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane z 

wykorzystywaniem:  

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,  

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela np. programów 

i aplikacji umożliwiających kontakt zdalny (np. Classroom, Zoom, Learningapps itp.) 

- Wychowawca klasy monitoruje przebieg nauczania zdalnego, w przypadku nie uczestniczenia 

lub lekceważenia obowiązku nauczania zdalnego informuje o tym fakcie dyrektora szkoły. 
Udziela wsparcia i pomocy w bieżącej pracy z dzieckiem zarówno innym nauczycielom jak i 

rodzicom.  

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 9 w Głogowie. 

 

§ 3 

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkoły podstawowej 9 w Głogowie i 

w dzienniku elektronicznym. 

§ 4 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Szkole Podstawowej nr 9 i z 

informacją w dzienniku elektronicznym. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. 

 

 

 

http://www.epodreczniki.pl/

