ZARZĄDZENIE NR 23/2020
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1
im. JANA WYŻYKOWSKIEGO W POLKOWICACH
z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie organizacji zdalnego nauczania
w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach

Podstawa prawna: Rozporządzenie 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) zarządzam, co następuje:
§1
Informuję uczniów, rodziców i nauczycieli, że od dnia 25.03.2020r. do 10.04.2020r. nauka
w szkole będzie prowadzona na odległość.
§2
Dyrektor zobowiązuje nauczycieli do raportowania działań podjętych w ramach zdalnego
nauczania, w tym dotyczących uczniów objętych kształceniem specjalnym (realizacja IPET)
i uczęszczających na zajęcia korekcyjno - kompensacyjne i rewalidacyjne.
§3
Przy ustalaniu zakresu treści nauczania z przedmiotów obowiązkowych i na zajęciach
pozalekcyjnych należy uwzględnić:
1. Równomierne obciążenia uczniów w poszczególnych dniach tygodnia.
2. Zróżnicowanie zajęć w każdym dniu.
3. Możliwości psychofizyczne uczniów w podejmowaniu intensywnego wysiłku
umysłowego w ciągu dnia.
4. Łączenie przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich
użycia.
5. Ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
§4
Przy ustalaniu zasad oceniania i kontaktu z uczniami określić z porozumieniem z
Dyrektorem:
1. Sposób monitorowania postępów ucznia.
2. Weryfikację wiedzy i umiejętności – ocenianie bieżące.

3. Informowanie uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce a także uzyskanych
przez niego ocenach.
4. Zapewnienie każdemu uczniowi i rodzicowi możliwości konsultacji z
nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie informacji o formie i
terminach konsultacji.
§5
Dokumentowaniem realizacji zdalnego nauczania jest dziennik elektroniczny.
§6
Zdalne nauczanie może być realizowane z użyciem:
1. Materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej –
www.epodręczniki.pl.
2. Materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego MEN,
w tym CKE.
3. Materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii.
4. Innych wg doboru nauczyciela po zgłoszeniu Dyrektorowi i rodzicom
dostosowanych do specyfiki przedmiotu, predyspozycji uczniów i możliwości
technicznych.
§7
Zobowiązuje nauczycieli, by ilość przesłanych uczniom materiałów dostosować do
możliwości psychofizycznych.
§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Załącznik nr 1:
1. Wytyczne do organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana
Wyżykowskiego w Polkowicach od dnia 25.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. – zasady
i formy, sposoby i narzędzia.

Załącznik nr 1
do zarządzenia 23/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
im. Jana Wyżykowskiego w Polkowicach
z dnia 24 marca 2020 r.

Wytyczne do organizacji zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana
Wyżykowskiego w Polkowicach od dnia 25.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. – zasady i
formy, sposoby i narzędzia.
1) Od dnia 25.03.2020 r. do dnia 10.04.2020 r. nauka w szkole będzie prowadzona na
odległość.
2) Nauczanie zdalne jest obowiązkowe dla wszystkich uczniów, którzy w ten sposób
realizują podstawę programowa.
3) Podstawowa platformą edukacyjna do nauczania jest dziennik elektroniczny – firma
Vulcan (wiadomości, zadania domowe, sprawdziany).
4) W celu dostosowania stylu nauczania oraz możliwości korzystania przez ucznia
z narzędzi internetowych, nauczyciele wykorzystują też inne komunikatory takie jak
messenger, poczta elektroniczna, platforma edukacyjna e-podręczniki, zoom, telefon.
5) Treści i materiały do wykonania przez uczniów w domu będą zamieszczane przez
nauczycieli zgodnie z tygodniowym planem lekcji zamieszczonym na stronie
internetowej szkoły i w e-dzienniku.
6) Czas trwania zajęć:
dla klas: I – III
1 lekcja:
8.00 - 8.30
2 lekcja : 8.40 - 9.10
3 lekcja : 9.20 - 9.50
4 i 5 lekcja : 10.00 -10.30
dla klas: IV – VII
1 lekcja: 8.00 - 8.30
2 lekcja : 8.40 - 9.10
3 lekcja : 9.20 - 9.50
4 lekcja : 10.00 - 10.30
5 lekcja: 10.40 - 11.10
6 lekcja : 11.20 - 11.50
7 lekcja : 12.00 - 12.30
8 lekcja : 12.40 - 13.10
7) Nauczyciele kierują indywidualną pracą uczniów, informują w danym dniu, na
początku lekcji, o temacie zajęć, celach, realizowanych treściach oraz podają
wskazówki, w jaki sposób uczniowie mogą pracować i z jakich narzędzi i środków
dydaktycznych korzystać.

8) Informacja od nauczycieli oprócz polecenia wykonania zadania zawiera:
- przewidywany czas, jaki powinno zająć uczniowi przeczytanie treści i wykonanie
poleceń (nie zajmie to więcej niż 20‒25 minut ze względu na możliwości percepcyjne
ucznia przed komputerem i podręcznikiem);
- możliwość zapisania przez ucznia pytań do poleceń lub treści, których nie zrozumiał,
i przesłania ich do nauczyciela w uzgodnionej wcześniej formie (e-dziennik, poczta
elektroniczna);
- sposób odesłania przez uczniów pracy domowej (zdjęcie/skan rozwiązanego zadania,
praca zapisana w edytorze tekstowym załączona do e-maila, prezentacja multimedialna,
wykonywanie projektów, czytanie lektur) oraz termin jej wykonania.
9) Nauczyciele prowadzą również zajęcia online po wcześniejszym ustaleniu tego
z uczniami i rodzicami.
10) Uczniowie wykonują zadania i ćwiczenia - pracują nad realizacją celu zajęć, w czasie
trwania lekcji. W tym samym czasie nauczyciel pozostaje do dyspozycji uczniów
i rodziców poprzez dziennik elektroniczny, platformę, na której przeprowadzone są
zajęcia lub w inny sposób, podany przez nauczyciela do wiadomości uczniów.
11)
Nauczyciel ocenia postępy uczniów w nauce, uwzględnia wkład pracy i
zaangażowanie ucznia w wykonanie zadania zgodnie z zasadami oceniania kształtującego.
Oceny ucznia są odnotowane w e-dzienniku.
12) Wychowawcy będą koordynować nauczycieli uczących w danej klasie, ustala termin
konsultacji indywidualnej rodziców z nauczycielami.
13) Potwierdzeniem pracy ucznia będzie systematyczne odbieranie wiadomości.
Frekwencja uczniów jest monitorowana przez wychowawców w porozumieniu z
rodzicami uczniów. Odbiór informacji przez ucznia w dowolnym czasie raz dziennie jest
potwierdzeniem obecności na zajęciach.
14) W kształcenie na odległość są zaangażowani psycholog i pedagodzy, którzy będą
odpowiadać na bieżące potrzeby zgłaszane przez uczniów i rodziców.
15) Nauczyciele świetlicy będą przygotowywać dla uczniów propozycje ćwiczeń
kreatywnych, które umieszczą na stronie internetowej szkoły.
16) Nauczyciele specjaliści w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej
powiadomią rodziców indywidualnie o prowadzeniu zajęć i formach wsparcia według
potrzeb i możliwości uczniów.

Dyrektor Szkoły

