
Zarządzenie 7/2019/2020 

 

 

z dnia 25 marca 2020 r. 

 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID w Szkole 
Podstawowej nr 11 im. Marii Kownackiej w Łodzi 
 

 
Na podstawie  Rozporządzenia 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 - 

Zarządzam co następuje: 
 
 

§1. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, tj. od 25 marca do 10 kwietnia 2020 roku, 

szkoła prowadzi działalność na odległość, zwaną dalej zdalnym nauczaniem, wykorzystując do tego 

metody i techniki jakimi dysponuje. 

 

§2. 

Podstawową formą zdalnego nauczania oraz kontaktu nauczycieli z ucznia-mi i rodzicami jest 

platforma Librus 

 

§3. 

Dopuszcza się również inne formy wspomagające takie jak: kontakt telefoniczny, komunikatory, 

grupy społecznościowe. 

 

§4. 

Za pomocą platformy Librus uczniowie każdego dnia otrzymują materiały do zdalnej nauki.  

 

§5. 

Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, projektów 

umieszczonych w Internecie, np. na zintegrowanych platformach edukacyjnych lub poprosić  

o samodzielne wykonanie pracy w domu i udokumentowanie jej, np. w postaci zdjęcia przesłanego 

drogą mailową. 

§6. 

 

W trakcie nauki zdalnej uczniowie mogą kontaktować się z nauczycielami, celem wyjaśniania 

pojawiających się trudności lub jakichkolwiek niejasności. 
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§7. 

W procesie nauki zdalnej istnieje konieczność indywidualizacji nauczania, czyli dostosowania 

realizowanych treści oraz zadawanych prac do możliwości psychofizycznych uczniów. 

 

§8. 

 

 

Nadrzędnym celem zdalnego nauczania jest równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych 

dniach nauki oraz łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych oraz bez ich 

użycia. 

§9. 

 

 

Potwierdzeniem obecności przez ucznia w zdalnych zajęciach w klasach starszych jest odebranie 

przez niego wiadomości, natomiast w młodszych klasach odebranie wiadomości przez rodzica.  

 

§10. 

 

Monitorowanie postępów w nauce oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów ustala 

każdy z nauczycieli. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy 

zdalnej  lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, quizów, projektów, zadań w czasie 

odroczonym .  

§11. 

Nauczyciele w pracy zdalnej wskazują dokładny czas i ostateczny termin wykonania zadania, 

określając jednocześnie warunki ewentualnej poprawy, jeśli zadanie nie zostało wykonane w sposób 

prawidłowy lub zawiera błędy. 

§12. 

 

 

Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie mogą mieć wpływu czynniki związane 

z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu jak również poziom jego 

kompetencji cyfrowych. 

§13. 

 

 

Nauczyciel informuje ucznia  i rodzica o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas bieżącej 

pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu w sposób wcześniej ustalony przez nauczyciela (np. poprzez 

e-mail, e-dziennik lub komunikatory społeczne). 

 

§14. 

 

 

Uczniom klas ósmych należy zapewnić warunki, w których mogą powtarzać i utrwalać wiedzę 

niezbędną do egzaminów. Dla tych uczniów treści kształcenia oraz ilość zadań z pozostałych 



przedmiotów powinna być ograniczona do wymagań koniecznych zapisanych w podstawach 

programowych z poszczególnych przedmiotów. 

§15. 

 

W klasach 1-3 realizowanie lekcji w sposób zdalny wymaga pomocy i kontroli rodziców. 

Rodzice uczniów edukacji wczesnoszkolnej powinni być informowani o dostępnych materiałach 

 i możliwych formach ich realizacji. 

§16. 

 

Dzienny rozkład zajęć oraz dobór narzędzi pracy zdalnej powinien uwzględniać zasady bezpiecznego 

korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną oraz potrzeby 

edukacyjne i możliwości  psychofizyczne dzieci i młodzieży.  

 

§17. 

 

Kontakt dyrektor -nauczyciel-rodzic odbywać się będzie systematycznie poprzez platformę  Librus, 

podobną formę przybierają konsultacje nauczycieli z rodzicami, możliwy jest także kontakt 

telefoniczny oraz portale społecznościowe. 

 

§18. 

 

Kontrola zrealizowanych treści programowych będzie odbywać się między innymi poprzez: 

a. analizę wpisów tematów zajęć do dziennika lekcyjnego 

b. analizę propozycji tygodniowego zakresu treści nauczania 

c. sprawozdania nauczycieli 

d. kontakty z rodzicami uczniów i uczniami przez Librus  

 

§19. 

 

Po powrocie do szkoły nastąpi powtórzenie oraz usystematyzowanie wiadomości i umiejętności 

uczniów. 

§20. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

 

 


