
Zarządzenie nr  6 /2020 

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach 

z dnia 23.03.2020 roku 

w sprawie organizacji funkcjonowania, oceniania i promowania w  jednostce systemu 

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

na podstawie Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; art. 30 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe oraz art. 81 Kodeksu Pracy. 

Zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Od 25 marca 2020 r. obowiązywać będzie Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19. 

W związku z tym od środy 25 marca 2020 r. uczniowie i nauczyciele  naszej szkoły będą 

pracowali według obowiązującego planu lekcji. Psycholog, pedagog i logopeda kontaktował 

się będzie indywidualnie z uczniami i ich rodzicami. Nauczyciel wspomagający pozostaje w 

kontakcie z nauczycielami przedmiotów i wspiera ucznia w procesie edukacji. 

Na czas prowadzenia zdalnego nauczania zmieniono zasady oceniania. Zadane prace uczeń 

wykonuje samodzielnie w domu i drogą elektroniczną wskazaną przez nauczyciela wysyła je 

do oceny lub weryfikacji. Po sprawdzeniu, na prywatny adres e-mail otrzymuje ocenę i 

informację zwrotną. Wychowawca, drogą elektroniczną, informuje rodziców o ocenach 

uczniów. 

Oddział przedszkolny– kontakt wychowawcy z rodzicami drogą elektroniczną (zadania z 

języka angielskiego i religii przekazywane będą przez wychowawcę); 

Kl. I – III– – kontakt wychowawcy z rodzicami drogą elektroniczną (zadania z języka 

angielskiego i religii przekazywane będą przez wychowawcę): 

Kl. IV – VIII – nauczyciele poszczególnych przedmiotów będą wysyłali zadania drogą e-

mailową (na e-mail klasowy). Zadane prace uczniowie odsyłali będą z e-maili prywatnych, na 

które otrzymają odpowiedź zwrotną nauczyciela. Konieczne jest codzienne sprawdzanie e-

maili klasowych i wysyłanie na nich informacji (w celu zweryfikowania list obecności 

uczniów); klasy VI, VII i VIII korzystają z grup na komunikatorze Messenger. 

Nauczyciele tematy lekcji oraz propozycje zadań będą wysyłali codziennie do godziny 14.00 

Od godz. 14 do 15 nauczyciele uczący tego dnia w danej klasie będą pełnili dyżur e-

mailowy. W tym czasie uczniowie i rodzice mogą kontaktować się bezpośrednio z 

nauczycielem w zakresie zadań do wykonania. Ponadto pod numerem telefonu 661481626 w 

godz. 9-15 można zgłaszać wszelkie wątpliwości związane ze zdalnym nauczaniem. 

Uczeń może poprawić swoja ocenę w sposób ustalony z nauczycielem podczas indywidualnych 

konsultacji. 



 

Rada pedagogiczna podejmować będzie uchwały podczas zdalnych konferencji. 

Klasyfikowanie i promowanie uczniów odbywać się będzie podczas zdalnych posiedzeń rady 

pedagogicznej. 

  

                                                                § 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

                                                                                               

                                                                        

 

Katarzyna Wielgórska 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Śmiarach 

 

 


