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ZARZĄDZENIE NR 6/2020 

DYREKTORA PUBLICZNEJ SZKOŁY POSTAWOWEJ NR 8 

z dnia 4 maja  2020 r. 

w sprawie organizacji pracy szkoły w związku ze stanem epidemicznym. 

 

 
 Na podstawie :  ROZPORZĄDZENIE 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 

oraz z dnia 9 kwietnia zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 
zwalczaniem COVID-19  

 

zarządzam, co   następuje: 

 

 

§1 

1. Od dnia 4 maja 2020 r. nauczyciele realizują nadal swoje obowiązki dydaktyczno-

wychowawcze w formie zdalnej, wykorzystując metody i formy kształcenia uczniów 

na odległość. 

2. Głównym narzędziem pracy jest e-dziennik oraz platforma Microsoft Teams do 

prowadzenia lekcji zdalnych, w szczególności na II etapie edukacyjnym. Korzystanie 

z narzędzi na I etapie edukacyjnym, ze względu na bezpieczeństwo i umiejętności  

dzieci,  uwarunkowane jest obecnością w domu rodziców.  

3. Wychowawcy  mają obowiązek monitorowania możliwości sprzętowo-internetowych 

uczniów i informowania rodziców o możliwości wypożyczenia sprzętu ze szkoły.   

4. Nauczyciele przygotowują uczniów klas ósmych do egzaminu, który odbędzie się 

najprawdopodobniej w dniach 16 – 17 – 18 czerwca 2020 r. 

5. Organizacja pracy w tych dniach zostanie przedstawiona odrębnie.  

6. W dalszym ciągu nauczyciele odnotowują prace domowe dla uczniów w zakładce 

ZADANIA DOMOWE. 

7. Nauczyciele korzystają z zasad, sposobów i kryteriów oceniania postępów ucznia 

ujętych z wewnątrzszkolnych zasadach oceniania, z uwzględnieniem ocen wszystkich 

wag.  

8. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do dostosowywania wymagań i 

indywidualizowania metod i form pracy, w szczególności w odniesieniu do uczniów z 

orzeczeniami i opiniami z PPP.  

9. Współpraca nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów dotyczyć powinna 

monitorowania frekwencji uczniów na lekcjach online, wykonywania i przesyłania 

zleconych zadań, a także wspólnego wypracowywania metod i form motywacji 

uczniów do zdalnej pracy.   

10. Nauczyciele II etapu edukacji pamiętać o co najmniej tygodniowym czasie zapowiedzi 

sprawdzianu, przekazaniu uczniom materiału powtórzeniowego poprzez  e-dziennik 

oraz dostosowaniu sprawdzianów ( treści, ilości zadań,  czas na napisanie) dla 

uczniów z orzeczeniami, możliwości poprawy sprawdzianu. 

11. Sposoby realizacji sprawdzianów zależą od wyboru nauczyciela; zalecane jest 

wykorzystanie TEAMS. 

12. W bieżącym ocenianiu dopuszcza się poprawianie oceny każdej wagi, w tym oceny 

niedostatecznej za zadanie  domowe (przez wzgląd na wyjątkową, pierwszy raz 

stosowaną zdalną edukację).  

13. Obowiązkiem każdego nauczyciela i wychowawcy jest z dniem 4 maja 2020 r. na 

każdej lekcji informowanie o powrocie do oceniania statutowego. Nauczyciele 

omawiają szczegółowo przedmiotowe ocenianie, przypominają o nim  tak , jak jest to 
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potrzebne dla celów bieżącego oceniania prowadzącego do klasyfikacji i promocji 

uczniów.  

14. Termin wystawiania proponowanych ocen klasyfikacyjnych rocznych dla klas IV-VIII 

upływa z dniem 15 maja 2020r, natomiast dla klas I-III (opisowe oceny osiągnięć 

uczniów) z dniem 19 maja 2020r. 

15. Przypomina się, że uczeń zgodnie ze statutem szkoły uczeń 2 tygodnie na poprawę 

ocen bieżących.   

16. Uczniowie, którzy nie wykazują aktywności na zajęciach edukacyjnych, nie 

podejmują chęci współpracy z nauczycielem, nie komunikują się z nim,  będą oceniani 

wg skali ocen przyjętych w statucie szkoły.   

17. W mocy pozostają ustalone poprzednim zarządzeniem zasady prowadzenia zajęć co 

do godzin rozpoczynania i kończenia zajęć w ciągu dnia, dziennej liczby zajęć online. 

18. Wprowadza się oznaczenie obecności lub nieobecności uczniów na lekcjach online: 

„+on” – obecny na lekcji online, „-on” – nieobecny na lekcji online.  Jeśli uczeń z 

przyczyn niezależnych od niego (np. brak możliwości techniczno-sprzętowych, limit 

internetowy, kilka osób w rodzinie pracujących online)   nie może uczestniczyć w 

lekcjach online nauczyciel może oznaczyć ZN. Również uczniowie o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych nie mają obowiązku uczestniczenia w lekcjach online. 

Pozostałe lekcje  określamy tradycyjnie skrótem „ZN” – zdalne nauczanie.  

19. Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciele „przedmiotowcy” II etapu 

edukacyjnego – oraz pozostali  nauczyciele zobligowani są także do pełnienia 

dyżurów (konsultacji przedmiotowych) i indywidualnych, a poprzez e-dziennik 

przekazują tę informację rodzicom i swoim uczniom. Należy kontynuować 

dotychczasowo wypracowaną przez nauczycieli praktykę.  

20.  W mocy pozostaje uzgodnione wcześniejszymi zarządzeniami dokumentowanie 

pracy przez nauczycieli wspomagających, nauczycieli specjalistów, pedagoga, 

psychologa, logopedę, wychowawców świetlicy szkolnej.  

 

§2 

 

      Treść zarządzenia zostało skonsultowane zdalnie  w dniu  4 maja 2020 r.  

 

§3 

 

      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  4 maja 2020 r.   

                         

 

 

 

 

Lucyna Bończak  

                                                                                                             Dyrektor PSP 8 w Brzegu 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       


