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Szkoła Podstawowa nr 19 w Świętochłowicach 

 

Zarządzenie nr 1/03/2020 
z dnia 22 marca 2020 r .  

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Świętochłowicach 
w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 
kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  
(tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z projektem 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje: 

§1 

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli SP19, którzy prowadzili zajęcia bezpośrednio  

z uczniami do przekazania do dnia 25 marca br. do godz. 12.00 informacji o których  

mowa w §4. 

2. Powyższe dane proszę zebrać w dokumencie będącym załącznikiem nr 1 do tego  

zarządzenia. 

3. Informacje te należy przesłać droga elektroniczną na adres e-mail szkoły, w temacie 

umieścić zdalne nauczanie   

§2 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane  

w szczególności:  

1) z wykorzystaniem:  

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej 

przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem 

www.epodreczniki.pl,  

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek  

podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach  

internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji  

egzaminacyjnych,  

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii,  

d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczyciela;  

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,  

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do  

oceny pracy ucznia;  
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3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę  

informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;  

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 

przez dziecko lub ucznia w domu - w przypadku z niepełnosprawnościami sprzężonymi.  

§3 

Wszelkie działania w celu realizacji podstawy programowej, na chwilę obecną, proszę  

planować w ramach obowiązującego planu lekcji. 

§4 

Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do przekazania poniższych informacji: 

1. przewidywanym sposobie/przewidywanych sposobach komunikowania się z uczniami  

w celu przekazywania im informacji i uzyskiwania informacji zwrotnej od uczniów  

(np.: poczta elektroniczna, chat room, komunikator głosowy, telekonferencja, platformy 

edukacyjne itp.:); 

2. przewidywanym miejscu pracy (praca zdalna w miejscu zamieszkania lub praca na  

terenie szkoły); 

3. przewidywanym sposobie monitorowania postępów uczniów oraz sposobie weryfikacji 

wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców  

o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;  

4. wskazanie źródeł i materiałów, w sposób możliwie krótki, niezbędnych do realizacji zajęć, 

w tym przede wszystkim materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub  

rodzice mogą korzystać;  

5. proponowanej formie i terminach konsultacji z uczniami i rodzicami; 

6. zakresie treści nauczania do zrealizowania w ramach nauczanych przedmiotów lub innych 

zajęć w poszczególnych oddziałach w okresie od 25 marca do 10 kwietnia br. 

mając na uwadze między innymi:  

a) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku  

umysłowego,  

b) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

 

§5 

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.                      Katarzyna Borowiec 

      _____________________________________________ 
                 (podpis i pieczątka Dyrektora) 

 


