
  

Zarządzenie Nr 11/ 2019 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi nr 5 im. ks. Jana Twardowskiego 

 w Goleniowie 

z dnia 25 marca  2020roku 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 

Na podstawie: 

 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, 

 art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe. 

 
zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wyznaczam sposoby realizacji zadań w 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

 

§ 2. 

 

Ustalam ,że przekazuje, na stronie internetowej szkoły oraz poprzez dziennik elektroniczny, 

uczniom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie kształcenia w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły. 

 

 

§ 3. 

 

Koordynuje współpracę nauczycieli z uczniami lub rodzicami, uwzględniając potrzeby 

edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów oraz powołuję do klasy 1-3 

koordynatora p. M. Baryczę , do klas 4-8 koordynatora p. D. Szmuc. 

 

§ 4 

Ustalam zmodyfikowany plan zajęć do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, 

uwzględniając w szczególności: 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia,  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, 

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 

użycia,  

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

                                                 

 



 

                                                § 5 

 

Na czas innego sposobu kształcenia ustalam inne formy monitorowania i informowania 

uczniów i ich rodziców o postępach w nauce. 

§ 6 

 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość odbywają się: 

dla klas 1-3, grupy O poprzez platformy: Padlet, Genially, 

dla klas 4-8 poprzez platformę Classroom. 

 

§ 7 

 

W klasach 1-3 i grupie O dopuszczam  dokumentowanie prac uczniów w formie elektronicznej. 

Rodzice, dostarczają prace dzieci w sposób ustalony w wychowawcą klasy, a następnie 

otrzymują informację zwrotną o wynikach, postępach dziecka w nauce. 

 

§ 8 

W klasach 4-8 monitorowanie postępów w nauce ucznia, następuje poprzez wykonywanie 

zadań wyznaczonych przez nauczycieli przedmiotów na platformie Classroom. Koordynatorem 

monitorowania i informowania rodziców o postępach w nauce jest wychowawca klasy.  

 

§ 9 

Rodzic może skontaktować się z każdym nauczycielem poprzez dziennik elektroniczny. 

 

§10 

Ustalam, że podejmowane przez ucznia aktywności określone przez nauczyciela, 

potwierdzające zapoznanie się ze wskazanym materiałem dają podstawę do oceny pracy ucznia, 

zgodnie z kryteriami zawartymi w WZO. Ocenianiu podlega nie tylko przyrost wiedzy  

i umiejętności ucznia według kryteriów przedmiotowych, ale przede wszystkim różne jego 

aktywności i zaangażowanie w pracę zdalną. 

 

§ 11 

Zobowiązuje nauczycieli do przekazywania informacji zwrotnej uczniowi na bieżąco lub 

wyznaczonym przez siebie czasie (nie dłużej niż 7 dni) oraz do przenoszenia ocen uzyskanych 

na platformie Classroom do dziennika elektronicznego na bieżąco. 

 

§ 12 

 

Wraz z wicedyrektorem sprawuje nadzór pedagogiczny nad kształceniem z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. Nadzorowi podlega w szczególności stopień 

obciążenia uczniów realizacją zadań oraz sposób dostosowywania metod i technik do 

indywidualnych możliwości uczniów. 

 

                                                                   § 13 

 

Pedagog i psycholog szkolny pozostają do dyspozycji uczniów i rodziców. Kontakt 
elektroniczny sp5@goleniow.edu.pl. Pracownicy administracji i obsługi pełnią w szkole tylko 
niezbędne dyżury.  Kontakt telefoniczny w godz. 9:00-14:00 (tel. 91 418-27-53), kontakt 
elektroniczny sp5@goleniow.edu.pl 
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                                                                   § 14 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

 

Dyrektor szkoły  

Mariusz Zalewski 

 

 

 

 

 


