
Zarządzenie nr 1/2019-2020 

Dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Poznaniu  

z dnia 24 marca 2020 roku 

w sprawie organizacji nauki w warunkach domowych 

 

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 (Dz.U. 

poz.493) zarządzam następujące zasady organizacji nauki z wykorzystaniem technik kształcenia na 

odległość lub, we wskazanych przypadkach, w inny sposób: 

§ 1 

1. Do dnia 12 kwietnia 2020 r. nauka w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 Dębinka odbywać się 

będzie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. Zmiana sposobu prowadzenia zajęć nie oznacza dni wolnych od nauki. 

§ 2 

1. Dyrektor Szkoły przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania za pośrednictwem e-

dziennika. 

2. Komunikacja pomiędzy uczniami, rodzicami, nauczycielami i dyrektorem Szkoły odbywa się za 

pomocą e-dziennika oraz służbowej poczty elektronicznej. 

3. Dyrektor Szkoły wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do 

realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie mogą korzystać. 

Materiały do lekcji zdalnych przekazywane są: 

a) w klasach 0-3 za pomocą e-dziennika 

b) w klasach 4-8 za pomocą platformy Google Classroom 

4. Dyrektor Szkoły we współpracy z nauczycielami ustala w formie harmonogramu, stanowiącego 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania 

w poszczególnych oddziałach klas, uwzględniając w szczególności:  

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,  

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia,  

d) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

5. Dyrektor Szkoły ustala we współpracy z nauczycielami potrzebę modyfikacji harmonogramu, 

stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. Modyfikacji dokonuje się po 

przeanalizowaniu treści zagrożeń realizacji podstawy programowej.  

§ 3 

Zasady oceniania zawarte będą w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 4 

Dyrektor Szkoły ustala sposób dokumentowania realizacji zadań w następujący sposób: 

a) dokumentowaniem przeprowadzenia lekcji jest zapis w e- dzienniku zrealizowanej lekcji, 

b) dowodem przekazania materiału uczniowi jest przesłanie zakresu materiału lekcyjnego dla 

kl. 0-3 na konto rodziców w e-dzienniku oraz umieszczenie materiałów edukacyjnych (w tym 

filmów, podcastów itp.) dla kl. 4-8 na konto ucznia na platformie Google classroom, 



c) materiały przekazywane są zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 1 do 

zarządzenia, 

d) obecność uczniów odnotowywana jest na podstawie odbioru wiadomości przez ucznia, 

każdorazowo weryfikowana przez nauczyciela.  

§ 5 

Dyrektor zapewnia każdemu uczniowi możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym 

zajęcia. Przyjmuje się formę konsultacji za pomocą komunikatora e-dziennika, platformy Google 

classroom.  

§ 6 

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

szczególności: 

a) z wykorzystaniem materiałów Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 

Ministra Edukacji Narodowej pod adresem www.epodreczniki.pl,  

b) z wykorzystaniem materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu 

obsługującego Ministra Edukacji Narodowej, stronach internetowych jednostek 

podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach 

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,  

c) z wykorzystaniem innych niż wymienione w lit. a–b materiałów wskazanych przez 

nauczyciela; 

d) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 

pracy ucznia;  

e) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 

informacji między nauczycielem a uczniem.  

6. Szkoła zapewnia: 

1) dostęp nauczycielom, uczniom i rodzicom do dziennika elektronicznego, 

2) dostęp do platformy Google Classroom dla uczniów i nauczycieli kl. 4-8. 

 

§ 7 

1. Nauka ucznia w domu z powodu zawieszenia zajęć powinna być ważnym ogniwem w procesie 

nauczania i wychowania, to dalszy ciąg nauki szkolnej, przygotowujący ucznia do 

samokształcenia. 

2. Nauka w warunkach domowych nie może mieć wyłącznie charakteru utrwalającego 

wiadomości i umiejętności zdobytych w szkole, lecz w okresie zawieszenia lub ograniczenia 

zajęć powinna obejmować nowe treści, które uczeń będzie w stanie przyswoić samodzielnie 

przy wykorzystaniu środków technicznych wykorzystywanych w pracy zdalnej.  

3. Rodzice w miarę możliwości wspomagają ucznia w nauce  w warunkach domowych, 

w szczególności przez zapewnienie mu optymalnych warunków do nauki.  

 

§ 8 

1. Nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość lub innego sposobu kształcenia sprawują właściwe organy nadzoru pedagogicznego. 

Nadzorowi podlega w szczególności sposób organizacji kształcenia i stopień obciążenia uczniów 

realizacją zleconych zadań. 

 



§ 9 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 roku. 

 

Dyrektor Szkoły 

Beata Łuczak - Wencel 


