
Zarządzenie Nr 37/2020 

z dnia 16 października 2020r. 

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. J.W. Jędrzejewicza w Płońsku 

w sprawie wprowadzenia procedury organizacji nauki zdalnej. 

Na podstawie § 1 ust. 1 oraz § 1 ust. 1 pkt 10 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. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się procedurę ustalenia organizacji nauki zdalnej, stanowiącą załącznik do 

zarządzenia. 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie 1 października 2020r.   
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Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2020 

Procedura organizacji nauki zdalnej 

§ 1 

1. Dyrektor ze względu na sytuację, a w jakiej znajduje się szkoła (będzie ona zależała 

od rodzaju kontaktu osoby zarażonej lub podejrzanej o zarażenie z innymi osobami 

ze szkoły), w porozumieniu z organem prowadzącym i przy pozytywnej opinii 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku może podjąć decyzję o:  

a) pozostawieniu stacjonarnego trybu nauki; 

b) wdrożeniu trybu nauczania zdalnego; 

c) wdrożeniu trybu nauczania hybrydowego; 

d) ponownym przywróceniu stacjonarnego trybu nauki. 

2. Dyrektor wybiera jedną z metod prowadzenia zajęć zdalnych: 

1) synchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w jednym czasie 

z wykorzystaniem platformy do prowadzenia lekcji online (Teams) 

2) asynchroniczną – nauczyciel i uczniowie pracują w różnym czasie, 

z wykorzystaniem prezentacji, linków do materiałów edukacyjnych, filmów 

dostępnych na wybranej platformie edukacyjnej, 

3) konsultacje – nauczyciel jest dostępny online dla uczniów.  

3. Dyrektor odpowiada za skoordynowanie dziennej i tygodniowej liczby zajęć 

prowadzonych synchronicznie, w tym za ustalenie limitu zajęć prowadzonych 

w czasie rzeczywistym zarówno w tygodniu, jak i w konkretnym dniu, przy 

uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze (lub innym 

urządzeniu multimedialnym).  

4. Nauczyciele przedmiotowi z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość 

przekazują uczniom informacje o zadaniach z terminem ich wykonania/przesłania, nie 

krótszym niż dwa dni i ustalonym w taki sposób, aby uczniowie mieli możliwość 

wykonania zadania w warunkach pracy zdalnej, chyba że jest to praca na lekcji.  

5. Nauczyciele dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować 

w zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości psychofizycznych 

uczniów. 

6. Nauczyciele w czasie trwania trybu zdalnego są zobowiązani do utrzymywania stałego 

kontaktu z rodzicami. 

7. Kontakty nauczycieli z rodzicami powinny odbywać się z wykorzystaniem 

następujących narzędzi:  e-dziennika,  poczty elektronicznej służbowej,  telefonów 



komórkowych i stacjonarnych,  komunikatorów takich jak WhatsApp, Messenger, 

platformy Microsoft. 

8. Kontaktując się z rodzicami należy określić i podać do ich wiadomości sposoby oraz 

czas, kiedy nauczyciel jest dostępny dla rodziców. 

§ 2. 

1. Szkoła zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia nauczania zdalnego 

z siedziby szkoły, z wykorzystaniem szkolnego sprzętu komputerowego.  

2. Nauczanie odbywa się w miejscu pracy nauczyciela, zgodnie z obowiązującym 

planem lekcji. Wyjątek stanowią nauczyciele przebywający na kwarantannie, którzy 

prowadzą zajęcia z miejsca zamieszkania.  

3. Nauczyciel ma do dyspozycji odpowiednio przygotowane stanowisko pracy w każdej 

sali lekcyjnej. Oddziały pracujące zdalnie pracują według zasad dotyczących pracy 

zdalnej.  

§ 3. 

1. Prowadzone przez nauczycieli zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora, 

w ramach prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.  

2. Celem obserwacji, o której mowa w ust. 1, jest weryfikowanie materiałów 

udostępnianych wychowankom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, 

w szczególności dotyczących: komunikowania uczniom celów zajęć, wskazywania 

wymaganych zadań i aktywności, wspierania uczniów w ich realizacji, dawania 

wskazówek, ukierunkowywania, oceniania oraz ilości zadawanych prac domowych. 

Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie z planem nadzoru pedagogicznego oraz – 

jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie doraźnym. 

§ 4. 

Mieszany (hybrydowy) wariant kształcenia 

1. W przypadku wprowadzenia hybrydowego wariantu kształcenia Dyrektor wybiera 

jedną z następujących zasad pracy szkoły: 

a) uczniowie klas I–IV/V–VIII uczestniczą w zajęciach stacjonarnych, a uczniowie 

pozostałych klas w kształceniu na odległość, 

b) dokonuje się podziału oddziałów w szkole na pół i ustalenia, że w pierwszym 

tygodniu na zajęcia stacjonarne uczęszcza jedna grupa, a druga grupa w tym czasie 

uczy się zdalnie – w następnym tygodniu następuje zamiana grup, 

c) o podzielę szkoły na grupy decyduje dyrektor szkoły biorąc pod uwagę 

2. Wyboru jednego spośród wariantów wskazanych w ust. 1 dyrektor dokonuje 

z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz  bazy lokalowej szkoły. 

 



 

 

§ 5. 

Zasady monitorowania wiedzy uczniów 

1. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauczyciele mają 

obowiązek monitorować postępy uczniów w nauce zdalnej. 

2. Nauczyciel każdego przedmiotu określa sposób sprawdzania wiedzy i umiejętności 

oraz decyduje, które zadanie będzie podlegało ocenie. 

3. W czasie pracy zdalnej nauczyciele ustalają oceny bieżące za wykonywane zadania, 

w szczególności za: 

a) pracę domową (prace pisemne, karty pracy, zdjęcie wykonanej pracy, nagranie itp.), 

b) wypracowanie, 

c) udział w dyskusjach online, aktywność na zajęciach i wypowiedzi na forum, 

d) inne prace, np.: referaty, prezentacje, projekty itp., 

e) rozwiązane testy, quizy, rebusy itp. opublikowane na szkolnej platformie do e- 

-learningu, 

f) wszelkie formy aktywności wskazane przez nauczyciela, 

g) odpowiedź ustną. 

4. Wszystkie prace, które nauczyciel zlecił uczniom jako obowiązkowe, podlegają 

ocenie. 

5. Nauczyciel może wymagać od uczniów wykonania określonych poleceń, zadań, prac, 

projektów umieszczonych w internecie, np. na platformie edukacyjnej, lub poprosić 

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

przesłanego e-mailem lub za pomocą innego komunikatora.  

6. Uczeń ma możliwość poprawienia ocen otrzymanych za zadania wykonywane 

w czasie zdalnego nauczania w sposób i w terminie ustalonym przez nauczyciela. 

Zasady poprawiania ocen wynikają z regulacji zapisanych w Statucie Szkoły. 

§ 6.  

Ograniczenia w pracy zdalnej 

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

związane z ograniczonym dostępem do sprzętu komputerowego i internetu. 

2. Nauczyciele w pracy zdalnej mają obowiązek udzielenia dokładnych wskazówek 

technicznych, w jaki sposób zadanie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych 

powinno zostać wykonane. 



3. Jeśli uczeń nie jest w stanie wykonać poleceń nauczyciela w systemie nauczania 

zdalnego ze względu na ograniczony dostęp do sprzętu komputerowego i internetu lub 

ze względu na uwarunkowania psychofizyczne, nauczyciel powinien umożliwić 

uczniowi wykonanie tych zadań w alternatywny sposób. 

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

kompetencji cyfrowych.  

5. Należy ograniczać liczbę prac wykonywanych przez ucznia wymagających 

korzystania z drukarki. 

6. Jeżeli uczeń/rodzic nie przekaże wykonanej pracy w ustalonym przez nauczyciela 

terminie, nauczyciel wysyła przypomnienie o terminie przesłania zadania. 

§ 7. 

Archiwizacja 

4. Nauczyciel archiwizuje prace domowe poszczególnych uczniów na dany miesiąc 

i przechowuje je do wglądu.  

5. Prace pisemne, karty pracy oraz zdjęcia wykonanych prac plastyczno-technicznych są 

przechowywane przez nauczyciela w specjalnie utworzonym do tego celu folderze na 

komputerze lub specjalnie stworzonym dysku Google. 

6. Oceny uzyskane podczas nauczania zdalnego są dostępne w e-dzienniku. 

§ 8. 

Zasady szczególne 

1. Klasyfikowanie i promowanie uczniów podczas nauczania zdalnego odbywa się na 

zasadach opisanych w Statucie Szkoły z uwzględnieniem następujących zasad: 

a) w czasie nauczania zdalnego rodzice są informowani o ocenie przez wpis do dziennika 

elektronicznego, 

b) w czasie nauczania zdalnego nauczyciel bierze pod uwagę postępy ucznia podczas 

całego roku (półrocza) i oceny otrzymane do czasu zawieszenia zajęć. Może również 

uwzględnić aktywność ucznia podczas zdalnego nauczania i wykonywanie 

zadawanych prac; 

c) podczas zdalnego nauczania ocena może być dokonywana podczas zajęć 

prowadzonych na wybranej platformie, podczas bezpośredniego kontaktu nauczyciela 

z uczniem z wykorzystaniem wskazanego przez nauczyciela komunikatora; 

d) klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć 

edukacyjnych ucznia i ustaleniu jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej oraz oceny z 

zachowania. 

2.  Przy ustalaniu oceny rocznej z przedmiotu uwzględnia się: 



a) oceny bieżące uzyskane w czasie edukacji stacjonarnej, 

b) oceny bieżące uzyskane podczas zdalnego nauczania. 

3. Przy ustalaniu oceny rocznej zachowania uwzględnia się:  

a) systematyczność i sumienność wywiązywania się z obowiązku szkolnego  

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowych, przy 

czym przez potwierdzenie spełnienia obowiązku szkolnego rozumie się w tym 

przypadku logowanie się na kontach wskazanych przez nauczyciela lub dyrektora 

komunikatorów i platform e-learningowych oraz wymianę informacji dotyczących 

sposobu wykonywania zadań zleconych przez nauczyciela,  

b) samodzielność w wykonywaniu zadań zleconych przez nauczyciela,  

w szczególności jest niedopuszczalne kopiowanie prac lub ich niesamodzielne 

wykonanie przez ucznia, 

c) aktywność na zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość. 

 

 

 

 


