
                                                 ZARZĄDZENIE  Nr 5 /2020/2021 

 

Dyrektora  Publicznej Szkoły Podstawowej 

im. Mikołaja Kopernika w Lewinie Brzeskim 

z dnia 6 listopada 2020 r. 

w sprawie organizacji nauczania zdalnego w klasach 1-8 

 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 listopada  2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Zarządza się, co następuje: 

§1 

Od dnia 9 listopada 2020r. nauczyciele poprzez zdalne nauczanie w klasach 1-8 realizują 

treści z podstawy programowej nauczanego przez siebie przedmiotu. 

                                                                          §2 

 Uczniowie i rodzice  otrzymają od nauczyciela we właściwym czasie wskazówki i materiały  

do pracy własnej poprzez e-dziennik lub w inny sposób. 

§3 

 Zadania, materiały i wskazówki nauczyciele przekazują uczniom i rodzicom na bieżąco 

(najpóźniej do godz. 8.00 w dniu planowanych zajęć). 

§4 

Godzinowy czas pracy online (Microsoft Teams)dla uczniów klas 1-8 będzie następujący: 

1. lekcja 8.00 – 8.30 

2. lekcja 8.50 – 9.20 

3. lekcja 9.45 – 10.15 

4. lekcja 10.50 –11.20 

5. lekcja 11.45 –12.15 

6. lekcja 12.45 –13.15 

7. lekcja 13.30 – 14.00 

8. lekcja 14.15 – 14.45 

Nauczyciel prowadzący zajęcia on-line informuje z wyprzedzeniem jednodniowym o takich 

zajęciach. 

§5 

Nauczyciel prowadzący zajęcia w inny sposób niż on-line nie wyznacza uczniowi 

konkretnego czasu wykonania zadania – ma na to cały dany dzień. 

§6 

W przypadku braku możliwości(z powodów technicznych) uczestniczenia w lekcji on-line 

(z powodów technicznych), uczeń nie będzie miał zaznaczonej nieobecności. Nauczyciel 

przekaże zadania w inny sposób. 

§7 

Nauczyciele na bieżąco przekazują uczniom i rodzicom zadania, materiały i wskazówki, 

(najpóźniej do godz. 8.00 w dniu planowanych zajęć) lub w godzinach danej lekcji 

prowadzonej on-line (max do 3 lekcji on-line dziennie w klasach 1-3, max do 4 lekcji on-line 

dziennie w klasach 4-5 i max do 5 lekcji on-line dziennie w klasach 6-8). 

§8 

Czas pracy własnej ucznia na każdy dzień z każdego przedmiotu nie może przekroczyć 30 

min. 

 

 

 

 



§9 

Przekazywane informacje będą krótkie, zwięzłe, jednoznaczne, zrozumiałe dla 

ucznia/rodzica, niewymagające dłuższego  przesiadywania przy komputerze. 

§10 

Kierując ucznia na jakąkolwiek platformę z gotowymi do wykorzystania lekcjami np. 

WSiPnetu  lub     https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/,     www.epodreczniki.pl,  

nauczyciel  wskazuje uczniom/rodzicom  konkretną lekcję, materiał.   

§11 

Nauczyciel nie  wymaga od ucznia/rodzica wydruków żadnych prac. 

§12 

Uczniowie dokumentują swoja pracę w formie przesłanych przez nauczycieli notatek, notatek 

własnych, kart pracy lub w inny wymagany przez nauczyciela sposób. 

§13 

Nauczyciele współpracują z  wychowawcami w przypadku  problemów z odbieraniem przez    

rodziców/ uczniów przesyłanych wiadomości. 

§14 

W czasie obowiązywania niniejszego zarządzenia zasady oceniania określa Statut. Praca 

ucznia oceniana będzie zgodnie z przyjętym w szkole systemem oceniania ze szczególnym 

uwzględnieniem jego aktywności oraz otrzymanej od niego informacji zwrotnej. 

§15 

Nauczyciele dostosowują zadania (wymagania) do możliwości uczniów. 

§16 

Nauczyciel zobowiązany jest do zapisania tematu każdej lekcji w e-dzienniku w tradycyjnej 

formie. Obecność odnotowuje skrótem  nz. 

§17 

Nauczyciele są w stałym kontakcie z innymi nauczycielami poszczególnych klas. 

§18 

W przypadku uczniów z orzeczeniem nauczyciel ma obowiązek poinformować rodziców, z 

jakich materiałów mogą korzystać-przesyła swoje propozycje. Na wniosek rodzica nauczanie 

może być prowadzone w dotychczasowej formie i miejscu(na terenie szkoły lub w domu). 

§19 

Nauczyciele wychowania fizycznego zaproponują uczniom ćwiczenia do wykonania  

w czasie zajęć wychowania fizycznego. Zadbają o ich różnorodność i dostosują do wieku.  

§20 

Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami objętymi nauczaniem indywidualnym, zajęciami 

rewalidacyjnymi, wyrównawczymi i zkk  realizują  zgodnie z planem, w sposób ustalony  

z uczniami i  rodzicami. 

§21 

Nauczyciel modyfikuje  treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych 

przedmiotów lub innych zajęć, w poszczególnych oddziałach. 

§22 

Nauczyciele wspomagający wspierają w procesie zdalnego nauczania swoich podopiecznych. 

Wykonują inne zadania opiekuńczo-wychowawcze lub dydaktyczne wyznaczone przez 

dyrektora wynikające z potrzeb szkoły. 

§23 

Nauczyciele świetlicy realizują zajęcia opiekuńcze-wychowawcze, wyznaczone przez 

dyrektora wynikające z potrzeb szkoły. 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/
http://www.epodreczniki.pl/


§24 

 

Pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele biblioteki –wspierają nauczycieli przedmiotów w 

przygotowaniu niezbędnych narzędzi nauczania; wyszukują materiały w internecie lub w 

bibliotece przydatne w nauczaniu na odległość. Wspierają uczniów – służą pomocą i swoją 

wiedzą. Wykonują inne zadania opiekuńczo-wychowawcze lub dydaktyczne  wyznaczone 

przez dyrektora wynikające z potrzeb szkoły. 

§25 

Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ma możliwość konsultacji z wychowawcą/ nauczycielem 

przez e-dziennik lub w inny sposób podany przez wychowawcę/nauczyciela. 

§26 

 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z obsługą platformy Microsoft Teams 

(szkolenia w ramach WDN). 

§27 

Nauczycieli uczący w klasach 4-8 zobowiązuję do przeprowadzenia minimum połowych 

lekcji nauczanego przedmiotu w danej klasie do przeprowadzenia w formie  on-line 

( Microsoft Teams). 

§28 

 

Nauczyciele zobligowani są do przestrzegania przepisów RODO. 

§29 

Zarządzenie obowiązuje od 9  listopada 2020 r. do 29  listopada 2020 r. 

 

 

                                                                                                                      dyrektor szkoły                           

                                                                                                                     Zdzisław Biernacki  
                                                                                                                         


