
ZARZĄDZENIE NR 5/2020/2021 

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ PUBLICZNYCH W TACZANOWIE DRUGIM 

z dnia 26.10.2020r. 

 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemy oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19 

dotyczące wprowadzenie w dniach 26.10.2020r. – 08.11.2020r. nauczania zdalnego  

w klasach IV-VIII Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino  

w Taczanowie Drugim 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 23 października 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 

2020 r., poz. 1870) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

W klasach IV-VIII wprowadza się nauczanie zdalne według obowiązującego planu lekcji  z 

wykorzystaniem platformy Classroom. 

§ 2. 

Klasy I-III realizują nauczanie w trybie stacjonarnym według obowiązującego planu lekcji. 

§ 3. 

Opieka świetlicowa dla dzieci klas I – III nie ulega zmianie. 

§ 4. 

Obiady dla uczniów klas I-III  wydawane są przez stołówkę szkolną wg przyjętego 

harmonogramu. 

§ 5. 

Przywozy i odwozy dzieci klas I-III realizowane są według przyjętego harmonogramu. 

§ 6. 

Wprowadza się Procedurę nauczania zdalnego w klasach IV-VIII w Szkole Podstawowej im. 

Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie Drugim stanowiącą załącznik nr 1 do zarządzenia. 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

……………………………………………… 

podpis dyrektora szkoły 



Załącznik nr 1 

do  

Zarządzenia nr 5/ZSP/2020/2021 

 dyrektora ZSP w Taczanowie Drugim 

z dnia 26.10.2020r. 

 

 

Procedura zdalnego nauczania w klasach IV-VIII  

w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino  

w Taczanowie Drugim  

1. Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie 

Drugim w klasach IV-VIII realizują zdalne nauczanie na odległość i czynności w 

ramach pracy własnej ze szkoły w wyznaczonej klasopracowni. W wyjątkowej 

sytuacji  nauczyciel na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły i po jego 

akceptacji będzie mógł wykonywać obowiązki zawodowe z miejsca zamieszkania 

(dotyczy to tylko nauczycieli, którzy nie prowadzą zajęć w przedszkolu i w klasach I-

III). 

2. Nauczyciel przebywający w kwarantannie w domu, za zgodą dyrektora i po wyrażeniu 

woli pracy, może pracować zdalnie. 

3. Nauczyciele pracujący w świetlicy pracują stacjonarnie, świadcząc opiekę nad 

uczniami I – III. Godziny pracy świetlicy nie ulegają zmianie, chyba że zajdzie taka 

potrzeba organizacyjna. Nie wiąże się to jednak ze zmniejszeniem liczby 

przepracowanych godzin nauczycieli. 

4. Nauczyciele Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Monte Cassino w Taczanowie 

Drugim w klasach IV-VIII realizują zdalne nauczanie na odległość zgodnie z 

obowiązującym planem lekcji w czasie rzeczywistym. 

5. Zgodnie z planem realizowane są zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej (nauczanie indywidulane, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

rewalidacja, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia emocjonalno-społeczne, 

dodatkowe zajęcia z języka polskiego). 

6. Podstawową formą zdalnej nauki jest platforma Classroom, a zajęcia prowadzone są w 

formie wideokonferencji z wykorzystaniem połączenia meet.  

7. Nauczyciele realizując kształcenie na odległość mogą pomocniczo wykorzystywać 

również inne platformy i zasoby internetowe rekomendowane przez MEiN, CKE, 

OKE  . 



8. Na zdalną lekcję składa się maksymalnie 30 minutowa konferencja, pozostały czas 

lekcji nauczyciel poświęca na czynności organizacyjne (np. kontakty indywidualne z 

uczniami, dodanie materiałów edukacyjnych na Classroomie dla uczniów, którzy z 

przyczyn technicznych nie mogli skorzystać z połączenia wideo, wykonanie zadań 

przez uczniów). 

9. Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia na zajęciach jest obecność poprzez dołączenie do 

zajęć i uczestnictwo w nich, jeżeli zajęcia prowadzone są w formie wideokonferencji. 

10. Na początku zajęć nauczyciel jest zobowiązany do sprawdzenia frekwencji i zapisania 

tematyki zajęć w dzienniku z dopiskiem (nzd).  

11. Nauczyciel kieruje polecenie do uczestników zajęć dotyczące włączenia kamerek i 

wyłączenia mikrofonów - mikrofon uczeń włącza tylko na polecenie prowadzącego 

zajęcia. 

12. Materiały do zajęć w danym dniu nauczyciel przesyła uczniom przez Classroom w 

godzinach rzeczywistych zajęć lub w wyjątkowej sytuacji dzień wcześniej. 

13. Obowiązuje bezwzględny zakaz nagrywania lekcji pod sankcją odpowiedzialności 

prawnej. 

14. W przypadku, gdy uczeń nie może korzystać w czasie rzeczywistym w zajęciach, 

potwierdza zapoznanie się z materiałami do lekcji przez umieszczenie w strumieniu 

lekcji (Classroom) komentarza pod materiałami dodanymi przez nauczyciela (treść 

komentarza: zapoznałem/am się). 

15. Uczeń w trakcie zajęć może być oceniany zgodnie z Warunkami i sposobami 

oceniania wewnątrzszkolnego, a oceny wpisywane są do dziennika z adnotacją – 

ocenianie zdalne. 

16. Prowadzący ocenia na bieżąco zachowanie ucznia w trakcie zajęć i ewentualne uwagi 

wpisuje do zakładki w dzienniku – uwagi. 

17. Podstawową formą komunikowania się nauczycieli z rodzicami jest dziennik 

elektroniczny moduł wiadomości, prace domowe, sprawdziany, uwagi .  

18. Wychowawcy odpowiadają za monitorowanie diagnozy potrzeb w zakresie zdalnego 

nauczania w swojej klasie i poinformowanie o tym dyrektora szkoły. 

19. Wychowawca klasy ma obowiązek we współpracy z nauczycielami uczącymi w 

oddziale i pedagogiem szkolnym monitorowania obecności uczniów na zajęciach. W 

przypadku absencji i niewypełniania obowiązków przez ucznia kontaktuje się z 

rodzicami/prawnymi opiekunami. 



20. Szkoła udostępnia, w ramach własnych zasobów i możliwości, niezbędne komputery 

dla uczniów przeznaczone do realizacji nauki zdalnej. W sprawie wypożyczenia 

należy zgłosić się do wychowawcy klasy przez e -dziennik. Dyrektor szkoły użycza 

sprzęt na podstawie umowy użyczenia.  

 

 


