
 
Zarządzenie nr 5/2020   

Dyrektora Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale 
z dnia 24 marca 2020 r. 

 
W sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość w roku szkolnym 2019 / 2020. 
 
Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem 
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 z późniejszymi zmianami) oraz 
Rozporządzeniem 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 2020 r. poz. 493) 
Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Skale zarządza co następuje: 
 

§ 1  
W okresie od 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do 
czasu powrotu uczniów do szkoły w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Skale wprowadza 
się realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego i kształcenia w zawodzie w trybie 
zdalnym - z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
 

§ 2  
1. Organizacja pracy i nauki w okresie o którym mowa w § 1 odbywa się w ramach 

obowiązującego planu lekcji.  
2. Realizacja podstaw programowych odbywa się w ramach:  

1) zajęć lekcyjnych realizowanych dla poszczególnych klas,  
2) zajęć lekcyjnych realizowanych w ramach nauczania indywidualnego,  
3) zajęć w ramach pomocy psychologicznej.  

3. Zgodnie z §7 pkt. 1 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zajęcia realizowane                         
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia 
nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego go przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i 
opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, a w przypadku 
godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych, 

        o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z            
2019 r. poz. 2215). 
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§ 3  
1. Podstawą komunikacji i przekazywania wszelkich informacji pomiędzy nauczycielami, 

wychowawcami, psychologami, pedagogiem, uczniami/słuchaczami i rodzicami - jest dziennik 
elektroniczny LIBRUS z możliwością przesyłania załączników.  

2. Zajęcia w ramach nauczania indywidualnego oraz w ramach pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej odbywają się zdalnie według dotychczasowego harmonogramu.   

5. Nauczyciel, wychowawca,  pedagog,  psycholog  ma  obowiązek gromadzenia  przesyłanych  
i otrzymywanych wiadomości (nie wolno ich kasować) oraz udostępnienia dyrektorowi  
w przypadku konieczności weryfikacji realizacji podstaw programowych tygodniowego planu 
zajęć, czasu pracy nauczyciela.  

6. Uczniowie mają obowiązek uczestniczyć w zajęciach zgodnie z tygodniowym planem lekcji. 
Odebranie przez ucznia wiadomości, udział w zajęciach on–line itp., jest potwierdzeniem jego 
obecności.  

7. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania zleconych przez nauczyciela zadań oraz 
dostarczania ich w informacji zwrotnej przekazywanej nauczycielowi w formie przez niego 
określonej (np.: załącznik zwrotny w module zadania domowe w dzienniku elektronicznym, 
poczta elektroniczna itp.) Prace i aktywność ucznia podlegają ocenie.  

8. Wszystkie pozostałe media, zasoby wykorzystywane do komunikacji i realizacji podstaw 
programowych traktuje się jako wspomagające proces zdalnego nauczania. 

 
§ 4  

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane                   
w szczególności z wykorzystaniem:  

1) przekazu informacji i plików w dzienniku elektronicznym, za pomocą poczty 
elektronicznej, itp.  

2) mediów społecznościowych,  
3) narzędzi pozwalających na pracę w czasie rzeczywistym – zoom.us ,chat room, 

komunikatory (np.: Skype, Discord, Messenger itp.), platformy edukacyjne, itp.,  
4) innych metod i technik kształcenia na odległość wybranych przez nauczyciela,  
5) podręcznika, ćwiczeń i materiałów udostępnionych przez nauczyciela z których 

uczniowie do tej pory korzystali,  
6) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej 

www.epodreczniki.pl, po zgłoszeniu Szkoły i utworzeniu kont,  
7) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej                  

i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych,  
8) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  
9) szkolnej platformy moodle po jej uruchomieniu,  

           10) funkcjonalności google  
              11)  innych materiałów wspomagających proces zdalnego nauczania  

2. Przez podejmowanie przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela, potwierdzające 
zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dające podstawę do oceny pracy ucznia; 
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§ 5  

1. Nauczyciele specjaliści, pracujący z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
realizując naukę na odległość, zobowiązani są do dostosowania sposobów oraz metod pracy do 
potrzeb i możliwości uczniów wynikających z indywidualnych programów edukacyjno- 
terapeutycznych i opinii specjalistycznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.  

2. Zajęcia szkolne, powinny uwzględniać zasady bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki ucznia.  
3. Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do:  

1)  równomiernego obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  
2)  uwzględniania możliwości psychofizycznych uczniów w procesie kształcenia,  
3)  dostosowania wymagań do możliwości psychofizycznych uczniów,  
4)  łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  
5)  uwzględnienia ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć;  
6)  uwzględnienia ograniczeń wynikających z problemów technicznych;  

4. Ustala się następujące priorytety działań:  
1)  powtórzenia, utrwalanie materiału dla uczniów klas maturalnych w odniesieniu do 

przedmiotów maturalnych: matematyki, języka polskiego, języka angielskiego, 
przedmiotów dodatkowych,  

2)  z pozostałych przedmiotów przekazujemy tylko niezbędne treści do ewentualnego 
wykorzystania przy ustalaniu końcowych ocen w klasach maturalnych,  

3)  powtórzenia, utrwalanie materiału dla uczniów klas, którzy będą przystępowali do 
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec – lipiec 2020 r.  

4) do minimum należy ograniczyć ilość materiałów dla pozostałych klas przynajmniej do czasu 
komunikatu o przedłużeniu zawieszenia zajęć o kolejne dni. 

 
§ 6  

1. W zaistniałej sytuacji należy – tam gdzie jest to możliwe – dokonać modyfikacji programu 
nauczania polegającej na przeniesieniu treści programowych do kolejnej klasy.  

2. W przypadku przedmiotów zawodowych należy realizować tylko te efekty kształcenia, które 
można przekazać zdalnie.  

3. Należy skupić się na powtórzeniach, utrwalaniu i podawaniu treści które nie wymagają 
skomplikowanych niemożliwych do przekazania objaśnień. 

 
§ 7  

1. Monitorowanie i sprawdzanie wiedzy ucznia odbywa się w następujący sposób:  
1) korzystanie ze zdalnych form sprawdzania wiedzy przy wykorzystaniu narzędzi online,  
2) tworzenie katalogów na komputerach/laptopach itp. z pracami uczniów, które podlegają 

ocenie,  
3) wykonywanie zadań przez ucznia w podręcznikach, ćwiczeniach, zeszytach, kartach pracy, 

programach edukacyjnych itd., a następnie skanowanie/fotografowanie ich i odsyłanie do 
nauczycieli,  

4) w przypadku zupełnego braku możliwości skorzystania przez ucznia ze zdalnych narzędzi 
do nauki i sprawdzania wiedzy - sposoby przekazania materiałów i ocenia będą ustalane 
przez kontakt telefoniczny z rodzicem. 
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2. Ocenianie bieżące / końcowe odbywa się na zasadach opisanych w Statucie ZSiPO w Skale                 
z uwzględnieniem specyfiki nauczania zdalnego, w szczególności biorąc pod uwagę 
ograniczenia związane z udziałem w nich uczniów (np. brak sprzętu, kłopoty z połączeniem, 
trudności związane ze stanem epidemicznym itp.).  

3. Należy podkreślić, że ocena uczniów w obecnych warunkach nauki ma pełnić głównie funkcję 
motywującą i zachęcać uczniów do systematycznej zdalnej pracy.  

4. Rodzice informowani będą o postępach edukacyjnych uczniów za pomocą dziennika 
elektronicznego (ocena w zakładce „oceny” ).  

5. Wszelka komunikacja związana z ocenianiem odbywa się przez dziennik elektroniczny. 
 

§ 8  
1. Ustalam następujące sposoby dokumentowania przez nauczycieli realizacji zadań w okresie 

prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:  
1) wpisywanie przez nauczycieli tematów realizowanych zajęć w dzienniku elektronicznym,  
2) wpisy w module „zadania domowe“ oraz załączone przy tym pliki i zwrotnie otrzymane 

pliki od uczniów,  
3) wpisy w modułach „wiadomości“ oraz załączone przy tym pliki i zwrotnie otrzymane pliki,  
4) korespondencja prowadzona przy użyciu poczty elektronicznej oraz załączone przy tym 

pliki wysłane przez nauczyciela do uczniów i zwrotnie otrzymane od uczniów,  
5) wystawione przez nauczycieli oceny wpisane do dziennika elektronicznego,  
6) wpisy w module „kontakty z rodzicami”,  
7) inne wpisy w dzienniku elektronicznym,  
8) wypełniona przez nauczycieli na polecenie Dyrektora dokumentacja przechowywana                     

w postaci elektronicznej lub jej wydruki,  
9) inna dokumentacja (np.: zestawienia itp.).  

2. Do wymiaru godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość zalicza się czas prowadzenia zajęć z uczniami, w tym czas związany              
z wysyłką materiałów i zadań dla uczniów. 

3. Dyrektor, w uzasadnionych przypadkach, może zaliczyć do wymiaru godzin poszczególnych 
zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia inne czynności realizowane 
we współpracy z uczniem lub na jego rzecz. 

 
§ 9 

 
Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 
 
 
 

Karol Papisz  
Dyrektor ZSiPO w Skale 
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