
Zarządzenie nr 05 /2020 
z dnia 24 marca 2020 r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. gen. Stanisława Maczka w Boguchwale 
w sprawie przygotowania do 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. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funk-
cjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwal-
czaniem COVID-19, zarządzam, co następuje: 

§1 

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli, którzy będą prowadzić zajęcia z uczniami w formie 

kształcenia na odległość - do przekazania do dnia 25 marca br. Informacji, o których mowa 

w §4. 

2. Dane, o których mowa w §4. należy zebrać w dokumencie stanowiącym Załącznik nr 1 do 

tego zarządzenia, którego wzór został przesłany nauczycielom w dzienniku elektronicznym 

„Librus”  

3. Dane  należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail: sp.boguchwala@boguchwala.pl  

§2 

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

szczególności:  

1. z wykorzystaniem:  

1) materiałów i funkcjonalności platformy internetowej opartej na zbiorze aplikacji i usług 

dostępnych z serwerów Microsoft – 365  

2) platformy udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod 

adresem www.epodreczniki.pl,  

3) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra wła-

ściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych 

temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Cen-

tralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych,  

4) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

5) innych niż wymienione w pkt. 1–4 materiałów wskazanych przez nauczyciela;  

2. przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzają-

cych zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia;  

3. z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji 

między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;  

4. przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 

przez dziecko lub ucznia w domu - w przypadku z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

mailto:sp.boguchwala@boguchwala.pl


- 2 - 

str. 2 
 

§3 

Wszelkie działania w celu realizacji podstawy programowej, planowane są w ramach obowiązu-

jącego planu lekcji. 

§4 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przekazania poniższych informacji o : 

1. przewidywanym sposobie/przewidywanych sposobach komunikowania się z uczniami w celu 

przekazywania im informacji i uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów (np.: dziennik 

elektroniczny, poczta elektroniczna, chat room, komunikator głosowy (jaki), telekonferencja, 

platformy edukacyjne itp.:); 

2. przewidywanym miejscu pracy (praca zdalna w miejscu zamieszkania lub praca na terenie 

szkoły), w przypadku pracy zdalnej z miejsca zamieszkania proszę wskazać: 

a) rodzaj łącza internetowego (połączenie z brakiem limitu transferu danych lub połączenie 

z limitem transferu danych), 

b) możliwym do wykorzystania sprzęcie (komputer stacjonarny, laptop, tablet); 

3. przewidywanym sposobie monitorowania postępów uczniów oraz sposobie weryfikacji wiedzy 

i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach 

ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;  

4. proponowanej formie i terminach konsultacji z uczniami i rodzicami; 

5. zakresie treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych przedmiotów lub innych za-

jęć w poszczególnych oddziałach w okresie od 25 marca do 10 kwietnia br. 

mając na uwadze między innymi:  

a) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego,  

b) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

   

 

§5 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

 

 

_____________________________________________ 
(podpis i pieczątka Dyrektora) 

 


