
Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. dr Wandy Błeńskiej w 

Niepruszewie 

z dnia 25 marca 2020 r.  

w sprawie sposobu organizacji funkcjonowania szkoły w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania placówek oświatowych wynikających z epidemii COVID-19 

 

W związku ze szczególną sytuacją spowodowaną epidemią koronawirusa i w związku z tym 

ograniczeniem funkcjonowania podmiotów systemu oświaty 

Na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11.01.2017 r. poz. 59), 

 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 

2197), 

 Rozporządzenia MEN z dnia 11 marca 2020 w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19. 

 Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie 

 Statutu Szkoły Podstawowej im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie 

 Statutu Przedszkola w Niepruszewie 

w celu zapewnienie właściwego skutecznego funkcjonowania Zespołu w tym okresie wprowadzam i 

zobowiązuję wszystkich pracowników szkoły do przestrzegania następujących zasady organizacji i 

pracy Zespołu w odniesieniu do: 

 

§1 

Organizacji nauczania na odległość. 

1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do pozostawania w ciągłej gotowości do pracy. 

2. Ustalam następujące formy kontaktu z dyrektorem Zespołu:  

a) kontakt za pomocą e-dziennik, 

b) kontakt e-mail na adres: dyrektor@zsp-niepruszewo.pl 

c) kontakt telefoniczny: 603320070 

d) kontakt za pomocą komunikatora: Microsoft Teams.  

3. Nauczyciele kształcenia zintegrowanego, nauczyciele przedmiotowi ( w oddziałach klas IV-VIII ) 

przygotowując materiały edukacyjne do kształcenia na odległość dokonują weryfikacji 

dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody 

kształcenia na odległość. 

4. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli systematycznego kontaktowania się z uczniami ich 

rodzicami za pośrednictwem e-dziennika/platformy Microsoft Teams.  

5. Zobowiązuję nauczycieli do prowadzenia zdalnego nauczania z miejsca zamieszkania.  

6. Od 25 marca 2020r. zobowiązuje wszystkich nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 

zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin. 

7. W celu zróżnicowania form pracy zobowiązuję nauczycieli do pracy z uczniami w sposób 

asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały a uczniowie wykonują zadania w czasie 

odroczonym).Udostępnianie materiałów realizowane powinno być za pośrednictwem e-

dziennika/MTeams/poczty elektronicznej. 



8. Od dnia 25 marca 2020 r. nauczyciele będą realizować zdalne konsultacje merytoryczne dla 

uczniów i rodziców. Terminy konsultacji zostaną udostępnione uczniom/rodzicom za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego.  

9. Zobowiązuję nauczycieli, aby dostosowali program nauczania do narzędzi, które zamierzają 

stosować w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych 

uczniów. 

10. Nauczyciele prowadzą dokumentację procesu nauczania zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

1) dokumenty w wersji papierowej, dostępne tylko i wyłącznie na terenie szkoły, zostaną 

uzupełnione po odwieszeniu zajęć stacjonarnych, 

2) dzienniki elektroniczne są uzupełniane na bieżąco każdego dnia, symbol * potwierdza udział 

ucznia w zajęciach zdalnych, na podstawie przesłanych z wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej zdjęć/ skanów  prac/wykonanych zadań, udziału w zajęciach online. 

3) inne dokumenty, np. notatki służbowe, protokoły mogą być tworzone zdalnie i przesyłane drogą 

elektroniczną. 

11. Nauczyciele mają obowiązek do czwartku przesłać do dyrektora (drogą elektroniczną) pisemną 

informację zawierającą zakres treści nauczania z podstawy programowej do realizacji w kolejnym 

tygodniu w poszczególnych oddziałach.  

12. Nauczyciele mają obowiązek przesłać do piątku do wychowawcy oddziału (drogą elektroniczną) 

pisemną informację zawierającą zakres treści i szczegółowe informacje o sposobie ich realizacji 

w kolejnym tygodniu w poszczególnych oddziałach, które wychowawca przekazuje 

rodzicom/uczniom za pośrednictwem dziennika elektronicznego/ platformy  Microsoft Teams. 

§ 2 

Obowiązki wychowawców w zakresie kształcenia na odległość. 

1. Wychowawca ma obowiązek:  

a) utrzymywania stałego kontaktu (np. e-dziennik, e-mail, komunikatory społeczne, telefon) ze 

swoimi wychowankami i ich rodzicami, 

b) reagowania na bieżące potrzeby i problemy związane z kształceniem zdalnym, które zgłaszają 

jego uczniowie lub rodzice, 

c) koordynowania realizacji zajęć dydaktycznych w oddziale w tym organizację zajęć online. 

 

§ 3 

Zasady współpracy szkoły z sanepidem. 

1. Dyrektor na bieżąco śledzi komunikaty na temat COVID-19 nadawane przez Główny 

Inspektorat Sanitarny i stosuje się do jego zaleceń. 

2. Dyrektor wymaga od pracowników bezwzględnego przestrzegania zaleceń GIS. 

3. W sytuacji wystąpienia zagrożenia zarażenia wirusem COVID-19 dyrektor szkoły 

niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-sanitarną. 

4. W sytuacji wystąpienia zarażenia wirusem COVID-19 u jednego z pracowników lub uczniów 

dyrektor szkoły niezwłocznie informuje o tym fakcie lokalną stację epidemiologiczno-

sanitarną. 

5. Dyrektor Zespołu pozostaje w stałym kontakcie z przedstawicielem lokalnej stacji 

epidemiologiczno-sanitarnej w celu bieżącego monitorowania sytuacji związanej z szerzeniem 

się epidemii COVID-19. 

 

§ 4 

Zasady współpracy dyrektora szkoły z organem prowadzącym. 



1. Dyrektor Zespołu utrzymuje stały kontakt z przedstawicielami organu prowadzącego w celu 

bieżącego monitorowania sytuacji związanej z wdrożeniem zdalnego nauczania. 

2. Dyrektor informuje organ prowadzący o problemach oraz trudnościach wynikających z 

wdrażania zdalnego nauczania. 

3. W sytuacji braku możliwości realizacji zdalnego nauczania w stosunku do wybranych 

uczniów, dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym, ustali alternatywne 

formy kształcenia. 

4. W sytuacji wystąpienia problemów w zakresie realizacji zdalnego nauczania dyrektor zwraca 

się z prośbą o wsparcie do organu prowadzącego.  

 

§ 5 

Zasady i procedury współpracy z organem nadzoru pedagogicznego. 

1. Dyrektor Zespołu utrzymuje kontakt z przedstawicielami organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, zwłaszcza w zakresie monitorowania przyjętych sposobów kształcenia na 

odległość oraz stopnia obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań. 

2. Dyrektor informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny o problemach oraz trudnościach 

wynikających z wdrażania zdalnego nauczania. 

 

§ 6 

Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego, 

egzaminu semestralnego i sprawdzianu wiadomości i umiejętności oraz warunki i sposób 

ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do 

trybu ustalenia tej oceny. 

1. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, egzaminy semestralne przeprowadza się w sytuacjach 

określonych w dotychczas obowiązujących aktach prawnych (art. 44k ust.1 ustawy o systemie 

oświaty). 

2. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na wniosek rodzica lub ucznia pełnoletniego-

wniosek powinien być przesłany drogą e-mailową na skrzynkę podawczą szkoły: 

dyrektor@zsp-niepruszewo.pl 

3. Dyrektor szkoły w korespondencji e-mailowej uzgadnia datę i godzinę egzaminu 

klasyfikacyjnego i potwierdza fakt przyjęcia terminu do wiadomości rodziców ucznia lub 

ucznia. 

4. Nauczyciel przygotowuje informację na temat zakresu podstawy programowej, jakiej dotyczy 

egzamin i przesyła drogą elektroniczną rodzicom i uczniowi. 

5. Korespondencja odbywa się za pośrednictwem służbowych skrzynek elektronicznych 

szkoły/nauczyciela na adres wskazany i potwierdzony przez rodzica. 

6. Egzamin przeprowadzany jest za pomocą narzędzi do e-learningu pozwalających na 

potwierdzenie samodzielności pracy ucznia – metodą pracy synchronicznej. 

7. W przypadku uczniów, którzy nie posiadają narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, w 

sytuacjach szczególnych egzamin przeprowadzony może być na terenie szkoły po 

wcześniejszym ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad 

określonych w niniejszym zarządzeniu. 

8. W przypadku braku możliwości przystąpienia do egzaminu ze względu na stan zdrowia, uczeń 

informuje o tym dyrektora szkoły przesyłając skan zaświadczenia lekarskiego pod wskazany 

adres mailowy. 

9. Dyrektor szkoły uzgadnia dodatkowy termin egzaminu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

10. Zadania rozwiązywane elektronicznie drukuje się i stanowią one załącznik do arkusza ocen 

ucznia, jak również podlegają archiwizacji elektronicznej. 

11. Procedury przeprowadzania egzaminów poprawkowych są analogiczne do egzaminu 

klasyfikacyjnego. 



12. W przypadku zastrzeżenia rodziców lub ucznia co do zgodności z prawem i procedurą 

wystawiania oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub oceny klasyfikacyjnej 

zachowania rodzic lub uczeń na prawo zgodnie z obowiązującymi przepisami  w 

elektronicznej – e-mailowej zgłosić swoje zastrzeżenia.  

13. Dyrektor sprawdza, czy ocena została wystawione zgodnie z prawem – trybem ustalania 

oceny, a w przypadku stwierdzenia naruszeń formalnych, powołuje komisję do 

przeprowadzenia w formie e-learningowej sprawdzianu w celu ustalenia właściwej oceny z 

zajęć edukacyjnych.  

14. W przypadku uczniów, którzy nie posiadają narzędzi informatycznych i dostępu do sieci, w 

sytuacjach szczególnych sprawdzian może odbyć się na terenie szkoły po wcześniejszym 

ustaleniu wszelkich środków bezpieczeństwa i z zachowaniem zasad określonych w 

niniejszym zarządzeniu. 

15. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń co do oceny z zachowania, powołana komisja ustala 

właściwą ocenę klasyfikacyjną z zachowania. 

 

§ 7 

Procedury wprowadzania modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego i 

szkolnego zestawu programów nauczania. 

1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów, zajęć edukacyjnych przeprowadzają przegląd 

treści nauczania pod kątem możliwości ich efektywnej realizacji w formie nauczania na 

odległość. 

2. Jeżeli nauczyciele zgłaszają Dyrektorowi potrzebę modyfikacji zestawu programów 

wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów nauczania, Dyrektor wyznacza 

Wicedyrektora jako osobę odpowiedzialną za proces modyfikacji programów, zadaniem 

którego jest koordynacja wszystkich działań zmierzających do dostosowania programów 

nauczania do możliwości ich realizacji w formie nauczania zdalnego. 

3. Nauczyciele przekazują Wicedyrektorowi informację, jakie treści nauczania należy przesunąć 

do realizacji w późniejszym terminie a jakie mogą być realizowane w formie pracy zdalnej z 

uczniami. 

4. Wicedyrektor dokonuje korekt w oparciu o te informacje w istniejących programach 

nauczania i przekazuje je elektronicznie do zatwierdzenia przez dyrektora. 

5. Dyrektor zatwierdza zmienione programy nauczania i udostępnia je na stronie internetowej 

szkoły do realizacji.  

6. Nauczyciele przygotowując informacje na temat treści nauczania pracują w systemie pracy na 

odległość. 

 

§ 8 

Zasady monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, 

oraz sposób i zasady informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także 

uzyskanych przez niego ocenach. 

1. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów w nauce zdalnej uczniów. 

2. Rodzice uczniów mają obowiązek systematycznie odczytywać informacje przekazywane za 

pośrednictwem e-dziennika.  

3. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców/opiekunów prawnych o 

osiąganych postępach i ocenach w trakcie nauczania zdalnego. 



4. Postępy uczniów są monitorowane na podstawie bieżących osiągnięć w pracy zdalnej 

(nauczanie w czasie rzeczywistym) lub na podstawie wykonanych m.in.: ćwiczeń, prac, 

quizów, projektów, zadań w czasie odroczonym (nauczanie w czasie odroczonym). 

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/skanu przesłanego drogą mailową. 

6. Nauczyciel ma obowiązek wyjaśnić uczniom nowe treści podstawy programowej. Uczeń ma 

prawo skorzystać z konsultacji, porad i wskazówek nauczyciela do wykonania zadania w 

formach i czasie określonych wcześniej przez nauczyciela. 

7. Nauczyciel informuje ucznia/rodzica o postępach w nauce i otrzymanych ocenach podczas 

bieżącej pracy z dzieckiem lub po jej zakończeniu poprzez e-mail, e-dziennik. 

8. Nauczyciel na bieżąco informuje rodzica o pojawiających się trudnościach w opanowaniu 

przez ucznia wiedzy i umiejętności, wynikających ze specyfiki nauczania na odległość 

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

 

§ 9 

Zasady i sposoby oceniania w zdalnym nauczaniu. 

1. W trakcie realizacji nauczania zdalnego obowiązują przepisy dotyczące oceniania określone w 

Statucie Szkoły. 

2. Podczas oceniania pracy zdalnej uczniów nauczyciele uwzględniają ich możliwości 

psychofizyczne do rozwiązywania określonych zadań w wersji elektronicznej. 

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

ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i do Internetu. 

4. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze 

względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i do Internetu, nauczyciel ma 

umożliwić mu wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

5. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania zdalnego ze 

względu na swoje ograniczone możliwości psychofizyczne, nauczyciel ma umożliwić mu 

wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

6. Na ocenę osiągnięć ucznia z danego przedmiotu nie może mieć wpływu poziom jego 

kompetencji cyfrowych. Nauczyciel ma obowiązek wziąć pod uwagę zróżnicowany poziom 

umiejętności obsługi narzędzi informatycznych i dostosować poziom trudności wybranego 

zadania oraz czas jego wykonania do możliwości psychofizycznych ucznia. 

7. W czasie pracy zdalnej nauczyciele wystawiają oceny bieżące za wykonywane zadania, w 

szczególności za: quizy, rebusy, ćwiczenia, projekty, wypracowania, notatki i in. 

8. Nauczyciele w pracy zdalnej mogą organizować kartkówki, testy, sprawdziany ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości samodzielnego wykonania pracy przez ucznia. 

9. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

technicznych, jak zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych powinno zostać 

wykonane. 

10. 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. 

11. Nauczyciele o wszystkich formach sprawdzania wiedzy zamieszczają informacje w e-

dzienniku w sekcji Sprawdziany  oraz o zadaniach długoterminowych w sekcji Zadania 

domowe. 

 

 § 10 

Zasady pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym: posiadającym 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 



1. W szkole organizuje się zdalne nauczanie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Za organizację zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz 

posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiedzialny jest 

wychowawca oddziału. 

3. Zespół nauczycieli oddziału analizuje dotychczasowe programy nauczania dla uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego i dostosowuje je w taki sposób, aby móc je zrealizować w sposób zdalny. 

4. Podstawą modyfikacji programów powinny stać się możliwości psychofizyczne uczniów do 

podjęcia nauki zdalnej. Szczególną uwagę należy zwrócić na zalecenia i dostosowania 

wynikające z dokumentacji stworzonej w ramach udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniom. 

5. Jeśli uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi lub uczeń posiadający orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego nie jest w stanie zrealizować programu w sposób zdalny, 

należy wskazać alternatywną formę realizacji zajęć. 

6. Przewodniczący zespołu sporządza informację dotyczącą modyfikacji programów i 

dostosowania narzędzi informatycznych do możliwości psychofizycznych uczniów o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego i przekazuje go drogą elektroniczną dyrektorowi szkoły. 

7. Dopuszcza się taką możliwość modyfikacji programów nauczania w/w uczniów, aby niektóre 

treści, niedające się zrealizować w sposób zdalny, przesunąć w czasie do momentu, w którym 

uczniowie wrócą do szkoły. 

8. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz posiadających orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego organizuje się zdalne konsultacje. 

9. Konsultacje mogą odbywać się online w czasie rzeczywistym lub w czasie odroczonym: na 

zasadzie kontaktu mailowego i/lub poprzez np. komunikator społecznościowy. 

10. O formie oraz czasie konsultacji decyduje nauczyciel lub specjalista, informując wcześniej o 

tym fakcie wychowawcę i dyrektora szkoły. 

11. Harmonogram konsultacji zostaje udostępniony uczniom i rodzicom drogą mailową i/lub 

poprzez e-dziennik przez wychowawcę oddziału.  

 

§ 11 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. 

 

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

im. dr Wandy Błeńskiej w Niepruszewie 

Joanna Christop 

 


