
 

 

 

 

                  SSSzzzkkkooo ???aaa    PPPooodddsss ttt aaa wwwooo wwwaaa    nnnrrr    111       iiimmm...    AAA dddaaa mmmaaa    MMMiii ccckkk iii eee wwwiii ccczzz aaa                                                             
                              www   RRRaaa dddzzz iiiooo nnnkkkooo wwwiii eee             

     
  

 

 
 
 

 
 

ZARZĄDZENIE  
wewnętrzne  nr 6 / 2020 
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza 
w Radzionkowie 
z dnia 1 kwietnia 2020 r.  
 

 

        w sprawie działań podjętych przez Szkołę Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza  
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania 

 
Na podstawie 
 § 1 pkt 1) – 10). rozporządzenia MEN 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 

 

Dyrektor  
Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza        

przekazuje uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły  
w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania 

 
 
 

§ 1. Dyrektor we współpracy z wychowawcami i nauczycielami:  
1) Ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych klasach, systematycznie                                   

i na bieżąco dostosowuje zakres treści nauczania oraz przedstawia aktualnie obowiązujący harmonogram zadań 
dla poszczególnych klas, wysyłania materiałów i konsultacji ucznia lub rodzica z nauczycielem prowadzącym 
zajęcia. 

2) Ustala sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym 
również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego 
ocenach. 
a) Jako formy egzekwowania wiedzy od uczniów wskazuje: 

- monitorowanie pracy uczniów za pomocą odsyłanych do nauczyciela: kart pracy, zdjęć wykonanych prac, 

- pytania  kontrolne, testy i quizy tworzone online,  

- pracę domową i testy przesyłane uczniom na pocztę e-mail i w e – dzienniku Librus, 

- platformę Google Classroom, 

- platformę Eduelo. 
 

3) Wskazuje źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których 
uczniowie lub rodzice mogą korzystać. 
a) Jako źródła pozyskiwania treści służących do realizacji podstawy programowej wskazuje: 

- stronę  www.epodreczniki.pl, 

- gov.pl/zdalne lekcje, 

- platformę Eduelo, 

- elektroniczne wersje podręczników i materiałów dydaktycznych wydawców edukacyjnych zrzeszonych  
w Polskiej Izbie Książki, 

- i inne rekomendowane przez MEN. 
 

4) Ustala ewentualną potrzebę modyfikacji szkolnego zestawu programów nauczania. 
 

§ 2.  Dyrektor zarządza:  
 

1) Sposób dokumentowania realizacji zadań jednostki systemu oświaty. 
a) Jako formy dokumentowania działań wskazuje: 

- zapisy tematów w e-dzienniku Librus, 

- inne zapisy w formie online, 

- potwierdzenia treści dotyczących zakresu materiału wysłanych za pomocą wiadomości w e-dzienniku 
Librus, 

http://www.epodreczniki.pl/


- gromadzenie przez nauczycieli wszelkich uzyskanych od uczniów: kart pracy, zdjęć, wiadomości i innych 
informacji zwrotnych przesłanych za pomocą wcześniej wspomnianych narzędzi do zakończenia roku 
szkolnego. 

 
2) Możliwość konsultacji każdego ucznia lub rodzica z nauczycielem prowadzącym zajęcia podczas tych zajęć oraz 

w razie potrzeby w innym terminie po indywidualnych ustaleniach z nauczycielami. 
a) Jako kanały komunikowania się i konsultacji z uczniami lub rodzicami w kwestii przesyłania zagadnień 

związanych z systematyczną realizacją podstawy programowej ustalam do wyboru: 

- dziennik elektroniczny LIBRUS, 

- platformę Google Classroom, 

- pocztę email nauczyciel  rodzic, 

- dysk sieciowy ( chmurę )– OneDrive, 

- portale społecznościowe umożliwiające pracę online między innymi: Skype, Facebook, You Tube, 

- program InstaLing, 

- stronę www szkoły. 
 

§ 3. Dyrektor zobowiązuje:  
 

1) Wszystkich nauczycieli do modyfikacji przedmiotowych systemów oceniania z uwagi na wypracowany                            
we współpracy z nauczycielami sposób monitorowania postępów uczniów. 

2) Nauczycieli pedagogiki specjalnej i nauczycieli wspomagających do codziennego kontaktu ze swoimi 
podopiecznymi i ich rodzicami oraz nauczycielami poszczególnych przedmiotów w celu wsparcia uczniów                     
w realizacji zajęć. 

3) Uczniów uczęszczających na zajęcia lekcyjne w grupie do 5, indywidualnie lub realizujący zindywidualizowaną 
ścieżkę kształcenia do realizacji zajęć zgodnie z materiałami przesyłanymi przez nauczycieli. 

4) Szkolnych pedagogów, szkolnego psychologa i logopedę oraz nauczycieli prowadzących zajęcia rewalidacyjne 
do udzielania systematycznego wsparcia uczniom i  ich rodzicom. 
 

§ 4. Dyrektor przypomina o: 
 

1) Zasadach bezpiecznego i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 
elektroniczną. 

2) Obostrzeniach związanych z RODO. 
3) Dobrych praktykach pomagających zachować bezpieczeństwo danych podczas lekcji online.  

 

§ 5. Zarządzenie ze zmianami wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia  2020 r. 
 

§ 6.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza.       
 
                                                                                                    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 


