
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej nr 1/2020  

z dnia 24 marca 2020 r. w sprawie zdalnego nauczania 
 

 

W związku z rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 r. i obowiązkiem prowadzenia nauki 

zdalnej od 25 marca 2020 r. po konsultacjach z nauczycielami zarządzam co następuje: 

 

1. Nauczyciele będą zalogowani do e-dziennika celem przekazywania informacji dla 

rodziców i uczniów: 

a)  uczący w klasach I - III w godzinach od  13.00 - 15:00 

b)  uczący w klasach IV - VIII w godzinach zaplanowanych lekcji 

c) wszyscy nauczyciele będą zalogowani i pozostają do dyspozycji rodziców w każdy 

czwartek w godzinach od 16:00 - 18:00. 

(harmonogram wynika z konieczności rozłożenia obciążenia korzystania z komputera przez 

kilku uczniów z jednej rodziny oraz konsultacji z rodzicami po powrocie z pracy) 

 

2. Nauczyciele planują rozkład zajęć zdalnych proporcjonalnie do ilości godzin pracy z klasą 

w tygodniu. 

 

3. Nauczyciele przygotowują tematykę zajęć i przedstawiają ją rodzicom i uczniom za 

pośrednictwem e-dziennika najpóźniej w dniu poprzedzającym zajęcia poprzez moduł 

ZAPLANUJ LEKCJĘ / ZADANIE DOMOWE. Przekazane informacje powinny zawierać 

niezbędne materiały oraz źródła ich pochodzenia, jak również zakres wymagań z tej tematyki. 

W dniu zaplanowanej lekcji w e-dzienniku nauczyciele zmieniają „lekcję zaplanowaną” 

w „lekcję zrealizowaną” oraz zaznaczają frekwencję wszystkim uczniom „zn” (zdalne 

nauczanie). 

 

4. Nauczyciele klas I-III dodatkowo wysyłają tematykę zajęć do rodziców przez moduł 

WIADOMOŚCI. 

 

5. Nauczyciele dostosują tematykę zagadnień i poziom wymagań do indywidualnych potrzeb 

i możliwości ucznia. 

 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne (logopedyczne, rewalidacyjne) przygotują 

zagadnienia i materiały ćwiczeniowe dla uczniów i przekazują je uczniom drogą 

elektroniczną. Fakt ten odnotowują w e-dzienniku w zakładce NARZĘDZIA/DODATKOWE 

GODZINY NAUCZYCIELI. 

 

7. Nauczyciele zlecając uczniom przygotowanie zadań przez moduł ZADANIA DOMOWE 

nie przekraczają tygodniowej maksymalnej ilości zadawanych prac, która jest uzależniona od 

tygodniowej liczby godzin w planie zajęć lekcyjnych. Maksymalna liczba zadanych prac 

w tygodniu wynosi: 

a) przy 3 - 5 godzin tygodniowo z przedmiotu - 2 prace w tygodniu 

b) przy 1 - 2 godzinach tygodniowo z przedmiotu - 1 praca w tygodniu 

 

8. Nauczyciele przygotowują dodatkowe kategorie ocen prac wykonywanych zdalnie według 

specyfiki danego przedmiotu i zamieszczają je w e-dzienniku. 

 

9. Nauczyciele oprócz obowiązkowej pracy w e-dzienniku mogą dodatkowo kontaktować się 

uczniami i rodzicami w inny elektroniczny sposób (sms, e-mail, komunikator itp.). 



 

10. Wychowawcy utrzymują stały elektroniczny kontakt z rodzicami, w porozumieniu z nimi 

ustalają możliwe formy pracy zdalnej z każdym uczniem – informacje te przekazują 

wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danej klasie. 

 

11. Nauczyciele prowadzący zajęcia w oddziałach przedszkolnych przekazują rodzicom 

tygodniowy wykaz zagadnień, dostępne materiały oraz najlepszy sposób ich realizacji 

z dziećmi drogą elektroniczną (strona szkoły, e-mail, inne) 

 

12. Nauczyciele wychowania fizycznego opracują zestaw ćwiczeń oraz minimalny czas ich 

wykonywania w zależności od grupy wiekowej uczniów i przekazują je uczniom drogą 

elektroniczną. 

 

13. Opracowany przez nauczycieli zakres zagadnień jest realny do wykonania w domu 

i adekwatny do możliwości jego realizacji przez uczniów i ich rodziców w warunkach 

domowych. 

 

14. Pedagog szkolny pełni za pośrednictwem e-dziennika codzienny dwugodzinny dyżur  

konsultacyjny w udostępnionych rodzicom i uczniom godzinach (przyjmowanie wiadomości 

i porady dla uczniów i rodziców). 

 

15. Nauczyciele biblioteki przygotują wykaz stron, na których są dostępne lektury szkolne 

i inne materiały przydatne dla uczniów. 

 

16. Nauczyciele świetlicy (w ramach swoich godzin) pozostają do dyspozycji dyrektora 

i mogą wykonywać zadania przekazane do realizacji w zakresie wyszukiwania lub 

sprawdzania przydatności edukacyjnej materiałów z zasobów elektronicznych. 

17. Nauczyciele pracują zdalnie w domu zgodnie z zasadami bezpieczeństwa opisanymi 

w Regulaminie Dziennika Elektronicznego. W przypadku problemów nauczycieli z dostępem 

w domu do koniecznego sprzętu komputerowego, mogą oni korzystać ze sprzętu w szkole 

(w godzinach pracy szkoły) lub może być on wypożyczony (w miarę posiadanych zasobów) 

nauczycielowi po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem. 

18. W sytuacji braku kontaktu poprzez e-dziennik z rodzicem/uczniem, nauczyciel zgłasza to 

wychowawcy, który podejmuje działania mobilizujące uczniów i rodziców. W przypadku 

dalszego braku kontaktu wychowawca przekazuje sprawę dyrektorowi szkoły. 

 

 

 

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Świerzowej Polskiej 

 


