
ZARZADZENIE Nr 11/2020 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

IM. JANA Z GŁOGOWA 

W GŁOGOWIE 

z dnia 24.03.2020r. 

 

W sprawie: przygotowania i realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. na czas 

zawieszenia zajęć - zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość. 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst 

jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzeniem 

Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ze zm., zarządzam, co następuje: 

 

§1 

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami 

Integracyjnymi, do wykonywania wskazanych zaleceń i komunikatów Dyrektora Szkoły 

związanych z aktualną sytuacją zagrożenia. 

2. Od 25.03.2020 r. do odwołania, Szkoła Podstawowa nr 8 im. Jana z Głogowa w Głogowie 

prowadzi nauczanie w formie zdalnej. 

3. Rozpoczyna się realizacja zmodyfikowanego do potrzeb i możliwości uczniów programu 

nauczania.  

4. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele przedmiotowi (w oddziałach klas V, 

VII, VIII) przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują 

weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania i treści podstawy programowej 

tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. 



5. We wskazanym okresie szkoła w realizacji kształcenia na odległość wykorzystuje 

platformę internetową opartą na zbiorze aplikacji i usług dostępnych z serwerów Microsoft 

– 365 oraz platformę Moodle i e-dziennik –narzędzia szkoły. 

6. Wykorzystanie platformy internetowej Microsoft –365 dedykowane jest uczniom klas V, 

VII i VIII oraz zależnie od mobilności technologicznej i współpracy w tym zakresie między 

nauczycielami kształcenia zintegrowanego, a rodzicami uczniów – także w oddziałach I-

III. 

7. Wykorzystanie platformy Moodle dedykowane jest uczniom klas V, VII i VIII. 

8. Nauczyciele kl. I-III mają obowiązek poinformowania za pomocą e-dziennika rodziców o 

przesyłanych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez 

dziecko w domu. Pozostają w kontakcie z rodzicami wg uzgodnień z nimi. 

9. Dotychczas przygotowywane przez wszystkich nauczycieli formy i metody zdalnego 

przesyłania materiałów i treści edukacyjnych czy innych zajęć drogą on-line mogą być też 

docelowo przekazywane z wykorzystaniem platformy Microsoft – 365. 

10. Harmonogram zajęć on-line poszczególnych oddziałów oparty jest na dotychczasowym 

podziale godzin oddziałów klasowych z uwzględnieniem następujących wytycznych: 

a) Zajęcia lekcyjne /konsultacje/ zajęcia inne on-line w czasie rzeczywistym nauczyciela 

z oddziałem klasowym /grupą /uczniem rozpoczynają się najwcześniej od godziny 8.00 

i trwają najpóźniej do 16.00.  

b) Planowane zajęcia lekcyjne /konsultacje/ inne zajęcia on-line nauczyciela z oddziałem 

klasowym / grupą /uczniem trwają maksymalnie do 45 minut.  

c) Nie wszystkie zajęcia zdalne należy organizować on-line w czasie rzeczywistym. 

d) Zaleca się nagrywanie zajęć prowadzonych przez Teams w celu umożliwienia uczniom 

obejrzenia materiału w dowolnym czasie. 

e) Nauczyciel uwzględniając na prowadzonej jednostce lekcyjnej /konsultacji/ zajęciach 

innych zaplanowany przez siebie temat (obejmujący zakres programu nauczania) czy 

określone ćwiczenia, dostosowuje podział czasu pracy z uczniami do ich potrzeb 

psychofizycznych z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez 

uczniów z urządzeń wykorzystywanych w komunikacji elektronicznej. 



f) Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej/konsultacji/ zajęciach innych wyjaśnia 

uczniom treści programowe /sposoby wykonania ćwiczenia itp. z wykorzystaniem 

dedykowanych narzędzi i innych wskazanych przez siebie sposobów. 

g) Nauczyciel na prowadzonej jednostce lekcyjnej / konsultacjach /zajęciach innych on 

line przeznacza część czasu pracy na pozyskanie informacji zwrotnej od uczniów i 

wykorzystuje w tym celu Teams lub czat, czy inne wskazane przez siebie formy, a w 

kl. I-III pozostaje w kontakcie z rodzicami. 

h) Nauczyciel na bieżąco kontroluje, czy uczniowie nie mają problemów technicznych z 

kontaktem on-line i o każdym problemie informuje dyrektora za pomocą wychowawcy. 

i) Nauczyciel może przesłać uczniom opracowany przez siebie materiał on-line przed 

rozpoczęciem zajęć, który zrealizuje z uczniami według podziału godzin.  

j) W przesłanym materiale nauczyciel zależnie od potrzeb uwzględnia m.in. następujące 

elementy: temat zajęć, cel, „nacobezu”, notatka do zeszytu dla uczniów /wykonane 

ćwiczenie, oraz potrzebne do realizacji np..program prezentacyjny, edytor tekstu, quiz, 

link do filmiku wyjaśniającego dane pojęcie oraz zadania do wykonania z podręcznika, 

ćwiczeń lub dedykowanych stron internetowych lub inne wskazane przez siebie 

narządzie. 

k) Rekomenduje się materiały polecane przez MEN, ale nauczyciel może stosować 

materiały inne według własnego uznania. 

l) Rekomenduje się ograniczenie treści do niezbędnych. 

m) Klasy pracują wg ustalonego na to półrocze planu lekcji. 

n) Nauczyciele pracują wg własnego planu ustalonego na to półrocze, natomiast 

wszelkie zajęcia inne ustalają z uczniami –kl. V, VII, VIII, rodzicami –kl. I-III 

uwzględniając realnie możliwe do zrealizowania o czym informują dyrektora. 

o) Nauczyciel danego oddziału klasowego, ustala uczniom czas na odesłanie wykonanego 

ćwiczenia / zadania /pracy / bądź polecenia do określonej godziny danego bądź 

kolejnego/ych dnia/i uwzględniając indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów 

oraz uwarunkowania technologiczne posiadanych przez nich narzędzi elektronicznych 

oraz miejsce ich odesłania. Rekomenduje się pocztę służbową Outlook do odsyłania 

prac uczniowskich. 



p) Wszelkie sprawy organizacyjne dotyczące klas, wdrażania zdalnego nauczania 

koordynują wychowawcy pod kierunkiem dyrekcji. 

11. Nauczyciele prowadzący zajęcia w świetlicy przygotowują zadania zlecone przez 

dyrektora, kierownika świetlicy. 

12. Nauczyciele bibliotekarze realizują te zadania wynikające z Planu pracy biblioteki 

szkolnej, które mogą być wykonane zdalnie wg indywidualnie opracowanych i 

zaakceptowanych przez dyrektora planów (lub mogą wykonywać prace związane z 

porządkowaniem, konserwacją i selekcją książek oraz inne prace wewnątrz biblioteczne na 

terenie szkoły). 

13.  Szkolni pedagodzy, psycholog pełnią dyżur dla uczniów i rodziców zdalnie w dotychczas 

ustalonych godzinach i kontaktują się z rodzicami zdalnie. 

14. W kwestiach kontaktu pedagodzy, psycholog współpracują z wychowawcami i innymi 

nauczycielami oraz z dyrektorem, którzy przekazują pedagogom, psychologowi 

zauważony problem i uzgadniają formę kontaktu. 

15. Pedagodzy, wspomagając wychowawców, uczestniczą w przygotowaniu materiałów 

niektórych lekcji wychowawczych. 

16. Nauczyciele wspomagający współorganizują przygotowanie materiałów oraz prowadzą 

konsultacje z uczniami we wskazany przez siebie sposób we współpracy z nauczycielem 

wiodącym. 

17. Nauczyciele logopedzi i nauczyciele zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć innych, prowadzą 

zajęcia z uczniami po uzgodnieniu możliwości takiej pracy i sposobu kontaktu z rodzicami. 

18. Wszyscy nauczyciele pracują z zachowaniem zasad i higieny pracy oraz z uwzględnieniem 

higieny pracy uczniów. 

19. Problemy techniczne pracy zdalnej nauczyciele zgłaszają dyrektorowi. 

20. Nauczyciele monitorują i sprawdzają wiedzę uczniów oraz ich postępy w nauce według 

następujących wytycznych: 

a) przy ocenianiu uwzględnia się zasady określone w WZO; 



b) Podczas zdalnego nauczania ocenianiu podlegają przede wszystkim wykonane przez 

uczniów zadania domowe/ ćwiczenia /prace /odpowiedzi /testy on-line /inne możliwe 

formy wskazane w PSO; 

c) Oceniane materiały, które nie są dostępne od razu na platformach, przesłane są do 

nauczyciela w wyznaczonym terminie, głównie z wykorzystaniem Platformy Microsoft 

365 –poczta Outlook (w oddziałach klas V, VII i VIII) i w inny uzgodnionych z 

uczniami sposób z uwzględnieniem możliwości technicznych uczniów, szczególnie 

uczniów kl. I-III; 

d) Ocenianiu podlega też aktywność uczniów wykazywana podczas lekcji on-line 

zarówno w formie przekazu video na żywo jak też w formie odpowiedzi kierowanych 

do nauczyciela z wykorzystaniem czatu i innych komunikatorów czy poczty Outlook; 

e) Ocenianiu podlegają zadania i aktywności dodatkowe (związane z tematem 

przeprowadzonej lekcji), zlecone przez nauczyciela czynności i prace wykonane przez 

uczniów wskazane w PSO.  

f) W ocenianiu bierze się pod uwagę przede wszystkim zaangażowanie ucznia, 

terminowość, poziom merytoryczny zadań /prac /testów /odpowiedzi /innych form oraz 

jego możliwości techniczne i aktualną sytuację rodzinną; 

g) Ocenianie ma spełniać rolę motywującą; 

h) Ważną rolę w ocenianiu  podczas zdalnego nauczania ma informacja zwrotna; 

i) O sposobach oceniania nauczyciele informują na bieżąco uczniów i rodziców (w 

oddziałach klas I-III o sposobach oceniania nauczyciele informują na bieżąco 

rodziców, a za ich pośrednictwem uczniów. 

§2 

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

szczególności:  

1) z wykorzystaniem:  

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;  

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 

pracy ucznia;  

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;  

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 

przez dziecko lub ucznia w domu - w przypadku ucznia z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi.  

§3 

1. Wszelkie działania w celu realizacji podstawy programowej, proszę planować z 

uwzględnieniem ograniczeń i zdiagnozowanych problemów. 

2. O zdiagnozowanych problemach należy niezwłocznie informować dyrekcje wg. 

kompetencji. 

§4 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przekazania poniższych informacji w dokumencie 

udostępnionym do wspólnego redagowania w terminie do 25.03.2020r. o: 

1. przewidywanym sposobie/przewidywanych sposobach komunikowania się z uczniami w 

celu przekazywania im informacji i uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów;  

2. przewidywanym miejscu pracy (praca zdalna w miejscu zamieszkania lub praca na terenie 

szkoły),  

3. przewidywanym sposobie monitorowania postępów uczniów oraz sposobie weryfikacji 

wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o 

postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;  

4. wskazanie źródeł i materiałów, w sposób możliwie krótki, niezbędnych do realizacji zajęć, 

w tym przede wszystkim materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub 

rodzice mogą korzystać;  



5. proponowanej formie i terminach konsultacji z uczniami i rodzicami; 

                                                           §5 

Zobowiązuję nauczycieli do określenia zakresu treści nauczania do zrealizowania w 

ramach nauczanych przedmiotów lub innych zajęć w poszczególnych oddziałach w okresie 

od 25 marca do odwołania w e-dzienniku (plan wynikowy) mając na uwadze między 

innymi:  

a) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego,  

b) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

§6 

Tygodniowy plan zdalnych konsultacji z określeniem ich form wychowawca udostępnia 

rodzicom i uczniom. 

§7 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania i obowiązuje na czas zawieszenia zajęć i podlega 

publikacji na www.sp8glogow.pl w zakładce zdalne nauczanie. 

 

 

MAŁGORZATA NOWAKOWSKA 

 
DYREKTOR SP8 W GŁOGOWIE 

http://www.sp8glogow.pl/

