
Zarządzenie  nr 021.4.2020  

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi  

im. 21 BSP w Rzeszowie 

z dnia 24 marca 2020 r. 

w sprawie 

Organizacji kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej nr 17 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. 21 BSP w Rzeszowie 

Podstawa Prawna  

Rozporządzenie 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 

Zapisy Ogólne 

1. Od 25.03.2020 obowiązuje nowy plan w klasach I-VIII uwzględniający potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne uczniów. 

2. Od dnia 25.03.2020 materiały do pracy dla uczniów klas I-VIII tworzone są przez 

nauczycieli zgodnie z podstawą programową (w miarę możliwości nauczania 

zdalnego) w formie zajęć przygotowanych na cały tydzień i przekazywane na MS 

Teams . 

3. Od 25.03.2020 obowiązują nowe zasady oceniania pracy ucznia: 

• oceniamy chęć współpracy ucznia z nauczycielem, starania ucznia, 

przygotowanie projektów edukacyjnych, pracę zdalną w czasie rzeczywistym w 

czasie trwania lekcji, sprawdziany, testy, zadania domowe. 

4. W godzinach pracy nauczyciela wynikających z nowego planu lekcji oraz 

konsultacji dla uczniów i rodziców nauczyciele są w gotowości do pomocy 

uczniom w realizowaniu zadanego materiału. Osobna tabela – Harmonogram 

konsultacji dla uczniów i rodziców 

5. Wychowawcy zobowiązani są do diagnozowania możliwości korzystania ucznia z 

form zdalnego nauczania. 

6. Realizacja podstawy programowej lub konsultacji podczas zajęć zdalnego 

nauczania powinna znaleźć odzwierciedlenie w zapisach tematów w dzienniku 

elektronicznym. 

7. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być realizowane nie jako pełna jednostka 

lekcyjna, a raczej jako forma oderwania ucznia od nauczania zdalnego. 

 

  



Zapisy Szczegółowe 

1. Zadania nauczyciela przedmiotu: 

• nauczyciel porównuje podstawę programową z programem nauczania, 

• z podstawy programowej wypisuje, co powinien umieć uczeń – a jeszcze nie 

zostało to zrealizowane lub wymaga pogłębienia – 

• nauczyciel przygotowuje trzy sposoby wsparcia uczniów - prowadzące do 

zrealizowania danego punktu podstawy programowej; 

 - przygotowanie wirtualnych zadań za pomocą platformy epodręczniki.pl, aplikacji                        

edukacyjnych, quizów, filmów edukacyjnych – YouTube, platform edukacyjnych,  

- przygotowanie ćwiczeń z podręcznika, najlepiej dostępnego online w PDF, 

- spotkanie z uczniami  online wg obowiązującego planu lekcji, 

- nauczyciel konsultuje się z rodzicami uczniów wg ustalonego harmonogramu. 

2. Zadania wychowawcy klasy: 

• zakłada klasę w TEAMS, 

• spotyka się z uczniami na czacie, w TEAMSACH, na innych komunikatorach, 

• monitoruje udział uczniów w nauczaniu zdalnym, 

• kontaktuje się z RODZICAMI za pomocą dziennika elektronicznego 

OUTLOOK, TEAMS , telefonicznie. 

3. Zadania specjalstów – pedagoga, rewalidatora, nauczycieli wspomagających. 

• wspieranie podczas procesu kształcenia oraz w czasie epidemii, 

• zamieszczanie materiałów dla uczniów i rodziców na stronie szkoły, 

• konsultowanie z rodzicami, uczniami, nauczycielami wg harmonogramu godzin 

lub wg potrzeb, 

• nauczyciel spotyka się z uczniem w aplikacji  Teams –wg. ustalonego planu zajęć, 

• stosuje informacje zwrotną z nauczycielami i wychowawcami. 

 

4. Zadania ucznia: 

• otrzymuje informację, czego powinien się nauczyć w danym tygodniu, 

• otrzymuje informacje od nauczycieli uczących poprzez Outlook, Teams, 

• ze swoim wychowawcą i klasą spotyka się na czacie w TEAMS lub innym 

komunikatorze – dotyczy klas I-VIII, 

• po wykonaniu zadań uczeń  przesyła zadania do nauczyciela drogą elektroniczną  

lub przedstawia je podczas lekcji online, albo dostarcza do szkoły w formie 

wydruku, 

• nauczyciel wysyła informację zwrotną – co uczeń potrafi, nad czym powinien 

popracować. 



  

Postanowienia końcowe 

  

1. Wykonanie Zarządzenia powierza się wszystkim członkom Rady Pedagogicznej. 

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

 

Dyrektor Szkoły SP 17  

                                                                                                     Mirosława Leśniak 

 


