ZARZĄDZENIE
Dyrektora Szkoły im. Leonida Teligi
w Mielnie z dnia 26.10. 2020 r.
w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły w związku z częściowym ograniczeniem
funkcjonowania szkoły w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie

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-19 (Dz. U. 2020
r. poz. 493) i na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia
2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U z 2020 poz. 1394 ) oraz Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 roku ( Dz.U. 2020 poz. 1870 )
zarządza się, co następuje:
§ 1.
Od dnia 24 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r. na obszarze kraju ogranicza się
funkcjonowanie publicznych i niepublicznych szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w
zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

§ 2.
W klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej w Mielnie w okresie od 26.10.2020 do 8.11.2020
roku ustala się organizację realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość w sposób ustalony w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
im. Leonida Teligi w Mielnie
Anna Szyda

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Dyrektora
z dnia 26.10.2020 r.

ORGANIZACJA REALIZACJI ZADAŃ SZKOŁY
W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE W OKRESIE
OD 26 PAŹDZIERNIKA DO 8 LISTOPADA 2020 ROKU
§ 1.
Postanowienia ogólne
1. W klasach I – III Szkoły Podstawowej w Mielnie w okresie od 26.10.2020 do 8.11.2020
roku nauka odbywa się w trybie stacjonarnym.
2. W klasach IV – VIII w okresie od 26.10.2020 do 8.11.2020 roku ustala się organizację
realizacji zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§ 2.
Organizacja pracy placówki
1. W okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej
im. Leonida Teligi w Mielnie, zwanej dalej szkołą, w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, dyrektor odpowiada za organizację
realizacji zadań placówki, w tym za realizację z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 1394).
2. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w dniach od 26.10.2020 do
8.11.2020 roku dyrektor szkoły zleca nauczycielom prowadzenie zajęć z uczniami w
klasach I – III w trybie stacjonarnym zgodnie z dotychczas obowiązującym planem
zajęć.
W klasach IV – VIII zajęcia z uczniami odbywają się:
1) z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub
2) w inny sposób – odpowiedni do potrzeb i możliwości ucznia; w takim przypadku
nauczyciel informuje dyrektora o innym sposobie prowadzenia zajęć, a dyrektor
zatwierdza ten sposób w uzgodnieniu z organem prowadzącym i informuje o tym organ
nadzoru pedagogicznego.
3. Do prowadzania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
wykorzystuje się dostępne dla uczniów i nauczycieli narzędzia informatyczne, w
szczególności: wykorzystywaną w szkole platformę Classroom (z wykorzystaniem
dotychczasowych loginów i haseł, adresów email). Dobór tych narzędzi i sposób ich
wykorzystania ma uwzględniać również specyfikę danych zajęć edukacyjnych,
możliwości ich wykorzystania do realizacji określonych treści z programu nauczania,

możliwości psychiczne oraz konieczność odpowiedniego ograniczenia pracy uczniów z
wykorzystaniem monitorów ekranowych.
4. Dyrektor szkoły zaleca nauczycielom prowadzenie zajęć i opracowanie zadań dla
uczniów w oparciu o ustalone w szkolnym zestawie programów nauczania, programy
nauczania dla danych zajęć edukacyjnych. Zastrzega się przy tym, że
1) nauczyciel powinien tak dobierać treści do realizacji, aby były one możliwe do
realizacji z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz narzędzi
informatycznych, o których mowa w 3;
2) nauczyciel decyduje o kolejności realizacji treści lub efektów ujętych w programie
nauczania, uwzględniając, które spośród tych treści mogą być zrealizowane w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, a które powinny być realizowane po
ustaniu okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. W ten sposób
nauczyciel ma możliwość zmiany ustalonej uprzednio kolejności realizacji treści lub
efektów ujętych w programie nauczania.
5. Opracowując tygodniowy zakres treści, nauczyciel ma kierować się:
1) dążeniem do tego, aby uczeń nie był nadmiernie obciążony pracą wykonywaną
samodzielnie;
2) zasadą nieprzeciążania uczniów pracą z użyciem monitorów ekranowych;
3) zasadą nie zlecania takich zadań, których efekty nie mogą być przesłane
nauczycielowi i utrwalone.
4) koniecznością zapewnienia uczniowi prawa do czasu wolnego, ze szczególnym
uwzględnieniem możliwości psychofizycznych uczniów;
5) zasadą ustalania odpowiedniego czasu na realizację zadań przez uczniów, tak aby zachować
równomierne obciążenie uczniów pracą w kolejnych dniach tygodnia oraz zróżnicowaniem
zajęć w każdym dniu.
6. Uczniowie przekazują nauczycielom efekty wykonanych zadań zleconych przez nauczyciela na
wskazany uczniowi sposób w wykorzystywanej platformie edukacyjnej w formatach
wskazanych przez nauczycieli. Na podstawie zgromadzonych w ten sposób efektów prac
uczniów:
1) nauczyciel i dyrektor szkoły monitoruje postępy ucznia;
2) nauczyciel udziela koniecznych wskazówek dotyczących poprawności wykonywania zadań
i wydaje zalecenia do dalszej pracy ucznia;
3) nauczyciel dokonuje oceny zadań wykonywanych przez ucznia – ustalając ocenę zgodnie z
przyjętym w szkole systemem oceniania, uwzględniając zasady, o których mowa w § 5;
Oceny uczniów są wpisywane do dziennika elektronicznego Librus.
4) nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce, w szczególności
poprzez przekazanie informacji o uzyskanych przez ucznia ocenach oraz o niewykonaniu przez
ucznia zleconych zadań.
7. Dokumentacja wykonywanych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych z
uwzględnieniem ich ograniczonego zakresu, następuje poprzez:
1) dokonywanie wpisu w dzienniku elektronicznym tematów zajęć
2) gromadzenie efektów pracy uczniów w sposób wskazany w ust. 6;
3) inną dokumentację pracy szkoły, o której mowa w przepisach o dokumentacji przebiegu
procesu nauczania, z uwzględnieniem, że zajęcia w formie lekcji stacjonarnych się nie
odbywają.

8. Nauczyciele przekazują dyrektorowi informacje o źródłach i materiałach, które zostaną
uczniom wskazane jako te, z których mogą korzystać z wykorzystaniem metod i technik
kształcenia na odległość. Informacje o tych źródłach i materiałach nauczyciel
przekazuje również uczniom i rodzicom w toku bieżącej pracy z uczniami.

Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
1. Realizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość następuje
poprzez:
1) wykorzystanie aplikacji Classroom;
2) wykorzystanie materiałów wskazanych przez nauczyciela, także poprzez przekazanie
uczniom tzw. linków do stron, na których będą materiały dostępne dla uczniów i
dostosowane do ich możliwości psychofizycznych;
3) podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela; efekty tych
aktywności muszą być przekazane przez ucznia nauczycielowi;
przekazane nauczycielowi efekty aktywności ucznia stanowią potwierdzenie
zapoznania się przez ucznia ze wskazanym materiałem oraz stanowią podstawę do
oceny pracy ucznia, z uwzględnieniem przyjętego w szkole systemu oceniania oraz z
uwzględnieniem zasad, o których mowa w § 5.
4) zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość odbywają się
zgodnie z obowiązującym dotychczas planem zajęć lekcyjnych przyjętym w szkole.
5) czas trwania zajęć wynosi 45 minut; nauczyciel w trakcie realizacji zajęć uwzględnia
możliwości psychofizyczne uczniów i kieruje procesem lekcyjnym tak, by następowała
zmiana aktywności ucznia ( z przerwaniem ciągłości pracy przy monitorze ).

§ 4.
Praca nauczyciela i czas pracy nauczyciela
1. Zadania i czynności wykonywane przez nauczyciela w toku procesu realizacji zadań szkoły
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizuje w ramach
przydzielonego mu wymiaru zajęć z okresu poprzedzającego czasowe ograniczenie
funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
2. Nauczyciel zobowiązany jest prowadzić dokumentację pracy w dotychczasowej formie w
dzienniku elektronicznym Librus lub w formie papierowej zgodnie z dotychczasowym
sposobem prowadzenia tej dokumentacji.
§ 5.
Ocenianie i klasyfikacja
1. Stosowane przez nauczycieli w okresie częściowego czasowego ograniczenia funkcjonowania
szkoły formy oceniania wiedzy i umiejętności uczniów są zgodne z formami ustalonymi w
statucie szkoły, z zastrzeżeniem, że należy stosować te formy, które umożliwiają ocenianie
postępów ucznia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (np. wskazane w
statucie szkoły „prace domowe”).
2. Ocenianie bieżącej pracy ucznia dokonuje się na podstawie realizowanych przez ucznia zadań;
dopuszcza się prawo przeprowadzania sprawdzianów i testów z wykorzystaniem technologii
komunikacyjno – informacyjnych.

3. Nauczyciel, polecając wykonanie zadań z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na
odległość, jest zobowiązany wskazać sposób wykonania zadania oraz na co będzie zwracał
uwagę, gdy będzie dokonywał oceny pracy ucznia. Nauczyciel wskazuje termin, w którym
uczeń jest zobowiązany przekazać zadanie, które będzie podlegało ocenie.
4. Rodzic ma prawo wnioskować o wydłużenie terminu obowiązku wykonania pracy w przypadku
choroby ucznia lub problemów technicznych.
5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, nauczyciel dostosowuje proces
oceniania w szczególności do form prowadzenia zajęć z tym okresie oraz uwzględnia
możliwości psychofizyczne uczniów związane np. z możliwymi trudnościami w posługiwaniu
się narzędziami umożliwiającymi stosowanie metod i technik kształcenia na odległość.
6. W przypadku nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, ocenie
zachowania podlegają:
1) systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych – przy czym poprzez
potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym przypadku logowanie się na
kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora oraz wymianę z nauczycielem informacji
dotyczących sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,
2) uczciwość w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela; w szczególności nie jest
dopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne wykonanie przez ucznia)
3) aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość.

§ 6.
Kontakty uczniów i rodziców z nauczycielami
Dyrektor zapewnia każdemu uczniowi lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem
prowadzącym zajęcia. Nauczyciele przekazują informację uczniom i rodzicom o formie i
terminach tych konsultacji poprzez moduł Wiadomości w dzienniku elektronicznym.

§ 7.
Postanowienia końcowe
Zobowiązuję wszystkich pracowników pedagogicznych do zapoznania się z
zarządzeniem oraz realizacji jego postanowień.

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej
im. Leonida Teligi w Mielnie
Anna Szyda

