
ZARZĄDZENIE NR 3/2020 

Dyrektora 

Szkoły Podstawowej w Tylawie 

z dnia 24 marca 2020 roku 

 

w sprawie realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 

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 (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2019 r.  poz. 1148 ze zmianami), w związku rozporządzeniem Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobie-

ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493), 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 

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 egzami-

nacyjnych,  

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, potwier-

dzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 

pracy ucznia;  

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę in-

formacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;  

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

alizacji przez dziecko lub ucznia w domu - w przypadku dzieci objętych wychowaniem 

przedszkolnym, edukacją wczesnoszkolną oraz uczniów z niepełnosprawnością inte-

lektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym lub z niepełnosprawnościami sprzę-

żonymi. 

 

§2 

Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do realizacji następujących działań: 

1) dokumentowania swojej pracy poprzez wpisywanie tematów zajęć w dzienniku 

elektronicznym zgodnie z tygodniowym planem lekcji. 



2) oznaczania wpisywanego tematu adnotacją: (lekcja zdalna – skrót LZ) oraz doku-

mentowania frekwencji uczniów wpisem „nz” (nauczanie zdalne). 

3) uwzględniania równomiernego obciążania uczniów w poszczególnych dniach tygo-

dnia i możliwości psychofizycznych uczniów w podejmowaniu intensywnego wy-

siłku umysłowego w ciągu dnia. 

4) zróżnicowania zajęć w każdym dniu wynikających z planu lekcji zawartego 

w dzienniku elektronicznym. 

5) realizacji zajęć dodatkowych (rewalidacyjnych oraz pomocy psychologiczno- pe-

dagogicznej) zgodnie z tygodniowym planem i dokumentowania ich odpowiednim 

wpisem w dzienniku elektronicznym. 

6) dostosowania programu nauczania do specyfiki zdalnego nauczania (zmiana spo-

sobu realizacji podstawy programowej poprzez układ i dobór treści). 

7) przekazywania uczniom treści nauczania umożliwiających naprzemienne łączenie 

kształcenia z użyciem monitora ekranowego oraz bez jego użycia. 

8) dokumentowania postępów (wpisywania ocen) uczniów w sposób tradycyjny  

w dzienniku elektronicznym. 

9) sprawdzania postępów poprzez odsyłanie przez uczniów wcześniej zadanych zadań, 

w formie elektronicznej (jedna z możliwości). 

10) przekazania uczniom i rodzicom informacji o formach i terminach konsultacji z na-

uczycielem przedmiotu, np. dziennik elektroniczny,  e-mail, sms. 

11) uzupełniania i przekazywania pocztą elektroniczną tygodniowego zakresu treści na-

uczania zgodnie z wzorem określonym w załączniku do zarządzenia. 

12) opracowywania tygodniowych zakresów treści nauczania na okresy: 

a) 25.03 – 27.03.2020, 

b) 30.03 – 03.04.2020, 

c) 06.04 – 10.04.2020. 

13) przesyłania tygodniowych zakresów treści nauczania do dyrektora do godz. 8.00 w 

dniu rozpoczęcia danego okresu. 

§3 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

  

 


