
Zarządzenie nr 15/2019/2020 

z dnia 24 marca 2020 r.  

Dyrektorów Szkół i Przedszkoli Gminy Krzemieniewo 

 

w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r.  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 (Dz.U. 2019 poz. 1148 ze zm.), 

w związku z rozporządzeniem MEN 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), zarządzam, co następuje: 

 

§1 

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przekazania do dnia 25 marca br. do godz. 15.00 

informacji, o których mowa w §6 zarządzenia. 

2. Powyższe dane proszę zebrać w dokumencie będącym załącznikiem nr 1 do tego zarządzenia, 

którego wzór zostanie przesłany drogą elektroniczną.  

3. Informacje te należy przesłać drogą elektroniczną na adres e-mail: 

sppawlowice@krzemieniewo.pl 

 

§2 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane                                 w 

szczególności:  

1. Z wykorzystaniem:  

a) materiałów i funkcjonalności dziennika elektronicznego, 

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 CKE i 

OKE,  

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. 
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4. Przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 

przez dziecko lub ucznia w domu.  

 

§3 

Wszelkie działania w celu realizacji podstawy programowej planujemy w ramach obowiązującego 

od 25 marca 2020r. planu lekcji. 

 

§4 

1. Nauczyciele monitorują postępy uczniów oraz weryfikują ich wiedzę i umiejętności                       

na podstawie informacji zwrotnej przesłanej nauczycielowi.  

2. Nauczyciele informują uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce za pośrednictwem 

dziennika elektronicznego modułu: Oceny i Wiadomości. 

3. Nauczyciele wpisują temat lekcji i frekwencję uczniów na zajęciach w e-dzienniku zgodnie                

z planem lekcji. 

4. Frekwencję na zajęciach ustala się na podstawie odebrania przez ucznia lub rodzica wiadomości 

w e-dzienniku. 

5. Nauczyciele umieszczają dla każdej lekcji w zakładce: ZADANIA DOMOWE informacje 

zawierające: 

- temat i cele lekcji, 

- zakres zadań do wykonania. 

6. W module: ZADANIA DOMOWE nauczyciele wpisują źródła i materiały niezbędne                     

do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice 

mogą korzystać. 

§5 

1. Szczegółowe warunki i sposób oceniania uczniów określa statut szkoły. 

2. Podczas oceniania uczniów nauczyciel uwzględnia w szczególności: systematyczność, wkład 

pracy i możliwości ucznia oraz poprawność wykonanego zadania. 

 

§6 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przekazania poniższych informacji o: 

1. Przewidywanych sposobach komunikowania się z uczniami w celu przekazywania                        

im informacji i uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów (np.: dziennik elektroniczny, 

poczta elektroniczna i inne proponowane przez nauczycieli). 

2. Przewidywanym miejscu pracy: w miejscu zamieszkania lub na terenie szkoły. 
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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 zgodnie z załącznikiem nr 

1. 

4. Wskazanie źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym przede wszystkim 

materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać zgodnie 

z załącznikiem nr 1. 

5. Proponowanej formie i terminach konsultacji z uczniami i rodzicami. 

6. Zakresie treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych przedmiotów lub innych zajęć 

w poszczególnych oddziałach w okresie od 25 marca 2020r., mając na uwadze między innymi:  

a) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego,  

b) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

c) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. 

 

§7 

 

   Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

 

 

 

_________________________________ 

       (podpis i pieczątka Dyrektora) 

 

 


