ZARZĄDZENIE NR 24/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi
z dnia 17 grudnia 2021 r.
w sprawie ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zasad zdalnego nauczania
Na podstawie § 2 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, § 3 ust. 3 i ust. 5, § 4, § 5 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 z dnia 13
grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam co
następuje:
§ 1.

1. Od 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. funkcjonowanie Szkoły jest
ograniczone.
2. Uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej w okresie wskazanym w ust. 1 będą
uczyć się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, według
następującego harmonogramu:
1) 20 – 22 grudnia 2021 r. szkoła będzie organizować naukę zdalną,
2) 23 grudnia – 2 stycznia 2022 r. to zimowa przerwa świąteczna,
3) 3 – 4 stycznia 2022 r. szkoła będzie organizować naukę zdalną,
4) 6 stycznia 2022 r. to Święto Trzech Króli,
5) 5 i 7 stycznia 2022 r. to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
6) od 10 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do nauki stacjonarnej.
§ 2.
Nauka i opieka dla dzieci w oddziale przedszkolnym pozostaje bez zmian.
§ 3.

Zasady zdalnego nauczania i oceniania zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość obowiązujące w Szkole Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w
Nowej Wsi od dnia 20.12.2021 r.
1. Zdalne nauczanie –informacje ogólne
Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie w procesie
edukacji wszelkich dostępnych środków komunikacji, które nie wymagają osobistego kontaktu
ucznia z nauczycielem, a także możliwość skorzystania z materiałów edukacyjnych
wskazanych przez nauczyciela. O wprowadzeniu zdalnego nauczania Dyrektor szkoły
informuje nauczycieli, rodziców, opiekunów oraz uczniów za strony internetowej szkoły oraz

za pomocą mediów społecznościowych powołując się na odpowiednie rozporządzenie w tej
sprawie. Wychowawca obowiązany jest sprawdzić, czy wszyscy rodzice oraz uczniowie
oddziału mają dostęp do dziennika elektronicznego. W przypadku, kiedy takiego dostępu nie
ma, wychowawca ma obowiązek poinformować rodzica o konieczności zalogowania się na
dziennik elektroniczny ZETO PPE e-dziennik.
2. Nauczanie w trybie zdalnym prowadzone jest przez nauczycieli z wykorzystaniem
podstawowej platformy ZETO PPE e-dziennik oraz innych komunikatorów (Jitsi Meet,
Messenger, Zoom) .
3. Wszystkie lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć.
4. Uczniowie mają obowiązek logowania się na platformie tylko do konkretnego Zespołu, dla
którego nauczyciel prowadzący otworzył spotkanie na żywo zgodnie z planem zajęć.
5. Zajęcia w trybie zdalnym trwają 45 min., w tym praca przed ekranem minimum 30 minut.
6. Na zajęciach w trybie zdalnym sprawdzana jest obecność, która odnotowana jest w dzienniku
elektronicznym.
7. Zakazuje się nagrywania lekcji i powielania materiałów bez zgody nauczyciela.
8. W lekcji nie mogą uczestniczyć osoby spoza klasy i szkoły.
9. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone
w Statucie Szkoły.
10. Uczniowie odbywający naukę w trybie zdalnym mają prawo do korzystania z pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w formie zdalnej lub stacjonarnej.
11. Godziny pracy biblioteki szkolnej oraz świetlicy nie ulegają zmianie.
12. Zajęcia wspomagające, z rewalidacji, terapii i logopedyczne będą odbywać się stacjonarnie.
13. Zadania nauczyciela
Nauczyciel organizuje pracę z uczniami, informując ich o możliwym trybie pracy (formach i
częstotliwości kontaktu, zakresie zadań, materiałach, terminie i formach indywidualnych
konsultacji, terminach i formach oddawania prac itp., zasadach oceniania).
Zakres przekazywanych treści i zadań do wykonania jest dostosowany do możliwości
psychofizycznych i technicznych uczniów.
Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny być
przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi
otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów.
Nauczyciel informatyki jest zobowiązany do przeprowadzenia zajęć nt. bezpiecznej nauki w
Internecie (w ramach kształcenia na odległość).
Prowadzona korespondencja z uczniami stanowi część dokumentacji przebiegu nauczania.
14. Prowadzenie zajęć
Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość to zajęcia, które mogą być
realizowane z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.:

• dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej
https://epodreczniki.pl/,
• stronach: Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (https://cke.gov.pl/), Okręgowych Komisji
Egzaminacyjnych,
• innych materiałów wskazanych przez nauczyciela (np. wydawnictwa i portale edukacyjne);
• mogą być realizowane w inny sposób wskazany przez nauczyciela (po uzgodnieniu z
dyrektorem szkoły).
Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu m.in. o:
• materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych
wybranych instytucji kultury i urzędów;
• zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl/;
• dziennik elektroniczny;
• media społecznościowe, komunikatory -przy zachowaniu bezpiecznych warunków
korzystania z Internetu;
• lekcje online;
• podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, z których uczeń korzysta w szkole;
• kontakt z nauczycielem poprzez ZETO PPE e-dziennik oraz inne komunikatory (Jitsi Meet,
Messenger, Zoom),
O wyborze sposobu prowadzenia zajęć w ramach nauczania zdalnego decyduje nauczyciel,
uwzględniając specyfikę nauczanego przedmiotu, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz
możliwości techniczne wszystkich uczestników tego procesu.
Platformy edukacyjne, z których korzystają nauczyciele w czasie zdalnego nauczania, powinny
zawierać treści gwarantujące realizację podstawy programowej.
Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji tematów na bieżąco zgodnie z obowiązującym
tygodniowym rozkładem zajęć, stosując różnorodne formy pracy i rejestrując ich przebieg oraz
frekwencję w dzienniku ZETO PPE e-dziennik. W e-dzienniku temat lekcji należy uzupełnić o
notatkę, w której należy podać w jaki sposób odbywała się lekcja, na jakiej platformie itp.
Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w rozkładach materiału danego przedmiotu, tak, aby
umożliwił on realizację podstawy programowej.
Planując zajęcia lekcyjne nauczyciel musi pamiętać o dostosowaniu zadań dla uczniów ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
15. Ocenianie i klasyfikowanie
Nauczanie zdalne polega na kontaktowaniu się i pracy nauczyciela z danym oddziałem lub
uczniem poprzez urządzenia takie jak: komputer, tablet, telefon; przy użyciu komunikatorów
społecznych, e-dzienników lub innego rodzaju platform.
Przy ocenianiu uczniów w czasie nauczania zdalnego obowiązuje skala ocen stosowana
dotychczas.
Ocenianiu podlegają następujące aktywności uczniów:
-odpowiedzi ustne,
-prace pisemne,
-aktywność na zajęciach,
-terminowość odsyłania prac,
-postawa ucznia wobec przedmiotu.
Przesyłanie prac pisemnych odbywa się w sposób zaproponowany przez nauczyciela.
Nauczyciel ma 14 dni na sprawdzenie pracy i poinformowanie uczniów o ocenach, analizie
pracy oraz terminach i sposobach poprawy.

Zasady nauczania zdalnego - na odległość wprowadza się w celu umożliwienia realizacji
podstawy programowej oraz monitorowania postępów edukacyjnych uczniów w okresie, w
którym tradycyjna forma realizacji zajęć jest niemożliwa do kontynuowania na terenie szkoły.
Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności na czas nauki zdalnej ujęte są w kryteriach
oceniania z poszczególnych przedmiotów wzbogacone o niżej wymienione formy pracy.
Nieodesłanie w terminie zadania zleconego przez nauczyciela, traktowane jest każdorazowo
jako nieprzygotowanie do zajęć. Wyjątkiem są potwierdzone przez rodzica/prawnego opiekuna
dziecka trudności techniczne.
Poprawa ocen – uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane
w czasie pracy zdalnej w sposób i w terminie wskazanym przez nauczyciela, po uprzednim
uzgodnieniu. Nauczyciel, zadając pracę, informuje ucznia, w jaki sposób uzyskana ocena może
zostać poprawiona.
Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywa się zgodnie z zasadami umieszczonymi w
Statucie Szkoły.
O zagrożeniach oceną niedostateczną nauczyciele informują rodziców/prawnych opiekunów
w terminie wynikającym z harmonogramu pracy szkoły poprzez e-dziennik ZETO PPE edziennik. Na czas nauczania zdalnego waga każdej oceny równa jest 1, w przypadku
odpowiedzi indywidualnej pozwalającej stwierdzić samodzielność pracy, wagi ocen pozostają
bez zmian zgodnie z regulaminem funkcjonowania dziennika elektronicznego. Brak reakcji na
wysłane zadanie, podlegające ocenie, skutkuje wpisaniem do dziennika adnotacji Bp (brak
pracy). Po dostarczeniu zleconej pracy w II terminie będzie ona oceniona o co najmniej o jeden
stopień niżej od oceny wyjściowej. Niedostarczenie pracy w II terminie skutkuje oceną
niedostateczną.
16. Dokumentowanie realizacji zajęć
Nauczyciele dokumentują swoją pracę w dzienniku elektronicznym ZETO PPE e-dziennik.
Korespondencja z uczniami oraz rodzicami (opiekunami) stanowi część dokumentacji procesu
nauczania. Cała korespondencja winna być archiwizowana przez nauczyciela.
17. Kontrola uczestnictwa ucznia w zajęciach
Każdy nauczyciel ma obowiązek kontrolowania, czy uczeń lub jego rodzic odczytuje
wiadomości z wysłanymi zadaniami do pracy zdalnej (potwierdzenie obecności na zajęciach
nauki zdalnej).
Jeśli w ciągu dwóch dniu uczeń lub rodzic nie odczyta wiadomości, nauczyciel prowadzący
zajęcia jest obowiązany do poinformowania o tym fakcie wychowawcę klasy. Wychowawca
podejmuje próbę kontaktu z rodzicami ucznia, co odnotowuje w dzienniku ZETO PPE edziennik. O nieudanej próbie kontaktu z rodzicami wychowawca klasy informuje dyrektora
szkoły. W przypadku, kiedy choroba ucznia uniemożliwia mu naukę, rodzice informują o tym
fakcie wychowawcę klasy, a ten nauczycieli. Po skończonej chorobie uczeń uczestniczy w
zajęciach i w miarę możliwości realizuje zaległy materiał.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 20 grudnia 2021 r.

