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ZARZĄDZENIE NR 4/2020 

 

Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu  

z dnia 25 marca 2020 r. 

w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Zespołu 

Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

 i zwalczaniem COVID-19 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

w roku szkolnym 2019/2020. 

 

Działając na podstawie Rozporządzenia 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  

 sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam co następuje:  

 

§ 1 

W okresie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu,  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zadania szkoły realizowane 

będą z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nauczyciele będą świadczyć pracę w 

sposób zdalny, a w uzasadnionych przypadkach będą wykorzystywane „inne sposoby kształcenia”, tak 

aby zapewnić realizację zadań ustawowych szkoły. 

§ 2 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli od dnia 25 marca 2020 do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania 

stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu uczniów do szkoły, do organizacji i realizowania kształcenia na 

odległość z uwzględnieniem zasad bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń 

umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia 

powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, 

telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną 

uczniów. 

§ 3 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zdalnej realizacji programów nauczania  

z wykorzystaniem szkolnego dziennika elektronicznego, komunikatorów, grup społecznościowych, 

poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, bezpłatnych programów edukacyjnych oraz innych 

metod i narzędzi. Nauczyciele mogą korzystać z całego sprzętu elektronicznego dostępnego w szkole 

lub mogą go wypożyczyć na rzecz pracy w domu. 

 

 



§ 4 

Informuję, że w związku z ww. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej możliwe jest ocenianie 

i klasyfikowanie uczniów w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół  

i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. 

Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania. 

I. Ocenianie ma na celu:  

1) informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz 

postępach w tym zakresie, 

2) udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju,  

3) motywowanie, zachęcanie i wspieranie ucznia do dalszych postępów w nauce  

i zachowaniu.  

II. Uczniowie Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu pracują i wykonują 

zadania wskazane przez nauczyciela poprzez dziennik elektroniczny, komunikatory 

społecznościowe oraz pocztę elektroniczną. 

III.  Nauczyciele monitorują, kontrolują i oceniają prace ucznia korzystając z różnych 

komunikatorów i sposobów.  

IV. Ocenianiu podlegają:  

1) wykonane przez uczniów i przesłane do nauczyciela zadania domowe, e – maile, 

Vulcan – wiadomości, chmura, forma zdjęć, lekcje wideo lub inna forma ustalona  

i uzgodniona z uczniami i rodzicami. 

2) inne materiały dydaktyczne przygotowane przez nauczyciela, wykorzystywane przy 

metodach i technikach kształcenia na odległość.  

V. Zaleca się położenie nacisku na funkcję motywującą i wspierającą ocen wystawianych  

z poszczególnych przedmiotów i przekazywanie uczniom informacji zwrotnej na temat 

wykonanej pracy lub odpowiedzi ustnej.  

VI. Oceny są jawne dla ucznia oraz jego rodzica/opiekuna prawnego oraz wpisywane na 

bieżąco do dziennika elektronicznego. 

 

§ 5. 

I. Nauczyciele Zespołu Szkół im . Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w okresie od 25 marca 

do 10 kwietnia 2020 r. lub do odwołania zgodnie z nowymi przepisami mają możliwość 

weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do 

wybranej metody kształcenia na odległość oraz równomiernego obciążenia ucznia 

zajęciami w danym dniu, zróżnicowania tych zajęć i możliwości psychofizycznych ucznia. 

II. Realizacja przez nauczyciela jednostki lekcyjnej ustalonej w planie lekcji powinna odbywać 

się według następujących zasad: 

1) zajęcia edukacyjne dokumentowane są przez nauczyciela w dzienniku elektronicznym 

w module lekcja według zasad obowiązujących od początku roku szkolnego. 

2) frekwencja nie jest odnotowywana w dzienniku elektronicznym, 

3) rozpoczynając lekcję w dzienniku elektronicznym nauczyciel wskazuje jej zakres 

tematyczny poprzez wpisanie lub wybranie tematu lekcji wg planu lekcji. 

4) tematy lekcji nie muszą (ale mogą) wynikać z przypisanych do zajęć edukacyjnych 

rozkładów materiału nauczania zatwierdzonym na początku roku szkolnego 2019/2020. 

Cały czas możemy modyfikować rozkłady. Decyduje o tym nauczyciel realizujący 



podstawę programową. Brak obowiązku korzystania z zatwierdzonych  

i dopuszczonych rozkładów nauczania ma umożliwić nauczycielowi optymalizację 

realizacji podstawy programowej w zaistniałej sytuacji ograniczenia funkcjonowania 

Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

5) Nauczyciele przesyłają zadania w dniu w którym odbywają się zajęcia, 

najpóźniej do godz. 12-tej. 

6) O planowanych zajęciach on-line nauczyciel informuje uczniów z co najmniej 

jednodniowym wyprzedzeniem. Pozostałe zajęcia uczniowie będą wykonywać 

w ramach czasowych określonych przez nauczyciela. 
7)  Korzystając z komunikatora wbudowanego w dziennik elektroniczny „wiadomości” 

nauczyciel realizuje lekcje, przekazując uczniom informacje dotyczące: 

a) tematu lekcji, 

b) ogólnego celu dydaktycznego lekcji, 

c) dostępności źródeł dla treści i materiałów dedykowanych tematowi lekcji, w tym 

materiałów w postaci elektronicznej, linków do zasobów stron www itd., w tym 

rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Centralnej  

i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, cyfrowej wersji podręczników 

wydawnictwa GWO, Nowa Era i materiałów dydaktycznych przez nie 

przygotowanych, platform do wideokonferencji ZOOM, Microsoft Office 365, 

Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej – www.epodreczniki.pl, a także 

emitowanych w pasmach edukacyjnych programów telewizyjnych i radiowych, 

d) zadań i czynności do wykonania w ramach pracy domowej oraz terminu na ich 

wykonania, a także sposobu, w jaki uczniowie mają wykonaną pracę domową 

przekazać nauczycielowi. 

8) Nadal obowiązuje nauczyciela dokonywanie zapisów w karcie – monitorowanie 

realizacji nauczania zdalnego. 

§ 6 

1) W okresie ograniczenia funkcjonowania Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest przez: 

a) szkolnego pedagoga, psychologa z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość i ma formę konsultacji, 

b) nauczyciela wspomagającego – według przekazanych im informacji i wykazu uczniów, 

którym będą świadczyć pomoc. 

2) Terminy konsultacji i sposobów komunikowania się na odległość, specjaliści i nauczyciele 

podadzą przez dziennik elektroniczny. 

§ 7 

Konsultacje nauczyciela z rodzicem/opiekunem prawnym ucznia odbywają się na prośbę 

rodzica/opiekuna prawnego ucznia. Prośbę o konsultacje rodzic/prawny opiekun przekazuje 

nauczycielowi za pośrednictwem: 

a)  narzędzia „wiadomości” wbudowanego w dziennik elektroniczny, 

b) innych komunikatorów uzgodnionych wspólnie przez nauczyciela i rodzica, 

c) telefonicznie do sekretariatu szkoły. 

Nauczyciel ustala i wskazuje termin oraz sposób i formę przeprowadzania konsultacji. 



 

§ 8 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli przedszkola, klas I- III do poinformowania rodziców 

wychowanków/uczniów przedszkola i klas I- III o dostępnych materiałach, a także możliwych 

sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu np. z wykorzystaniem dostępnych 

podręczników. 

§ 9 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli szkoły do zdalnej pracy w zespołach przedmiotowych  

i udzielania pomocy merytorycznej oraz technicznej innym nauczycielom, rodzicom i uczniom w celu 

realizacji kształcenia na odległość. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. i obowiązuje do odwołania. 

 

Grabowiec, 25 marca 2020 r. 

 

Elżbieta Widyma 

Dyrektor Zespołu Szkół 

im. Henryka Sienkiewicza w Grabowcu 

 

 

 

Otrzymują: 

1. BIP – Zespołu Szkół w Grabowcu 

2. Aa. 

 

 


