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ZARZĄDZENIE NR 10/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół w Czchowie 

z dnia 24 marca 2020 r. 

 

w sprawie organizacji realizacji zadao szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czchowie  
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd, zwanego dalej „innym sposobem 
kształcenia” wydanym na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 
marca 2020 roku w sprawie szczegółowych rozwiązao w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                     
i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 20 marca 2020 roku, poz. 493)   zarządzam, co 
następuje:  
 

Rozdział I 
Organizacja pracy 

 
§ 1. 1. Od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r.  nauczyciele Zespołu Szkół w Czchowie 

prowadzą nauczanie  zdalne, zgodnie z obowiązującym planem zajęd, w tym zajęcia 
rewalidacyjne oraz  zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 
Zmodyfikowany tygodniowy rozkład zajęd stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia i zostanie 
wprowadzony przez nauczycieli wychowawców do dziennika elektronicznego. 

2. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły nauczyciele realizują podstawy 
programowe swoich zajęd edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległośd,   z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb psychofizycznych uczniów, w tym 
uczniów objętych kształceniem specjalnym.  

3. Podstawową formą komunikowania się nauczyciela z uczniami, rodzicami, 
Dyrektorem Zespołu Szkół  w Czchowie, zwanego dalej dyrektorem, jest e-dziennik.  

4. Materiały do zajęd w danym dniu nauczyciel przesyła przez e-dziennik zgodnie                     
z rozkładem zajęd, jednak nie później niż do godziny 14.00. Dopuszcza się możliwośd 
przesyłania materiału z danych zajęd rozpisanego na cały tydzieo. 

5.  Potwierdzeniem uczestnictwa ucznia w zajęciach w danym dniu będzie odczytanie 
przez niego wiadomości przesłanej przez nauczyciela do godziny 9.00 kolejnego dnia, od jej 
otrzymania.  W przypadku zajęd w formie wideo/telekonferencji potwierdzeniem 
uczestnictwa w zajęciach będzie udział ucznia w tej formie kształcenia.  

6. Informację  o  prowadzeniu zajęd w formie wideo/telekonferencji, nauczyciel wpisuje  
do e-dziennika w zakładce zadania, najpóźniej dzieo przed planowaną formą zajęd do godziny 
15.00. Dzięki temu uczeo może właściwie zaplanowad swój czas pracy.  

7. Zaplanowane sprawdziany nauczyciel wpisuje w e-dzienniku, stosując zapisy 
statutowe. 
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Rozdział II 
Metody i techniki kształcenia na odległośd 

 
 
§ 2. 1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległośd to zajęcia, 

które realizowane są w szczególności:  
1) z wykorzystaniem materiałów w postaci elektronicznej np.: 

a) dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej 
https://epodreczniki.pl/, 
b) stronach CKE  i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych np. https://www.oke.waw.pl/, 
c) materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji 
publicznej i radiofonii, 
d) innych materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

2) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela,   
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny 
pracy ucznia;  
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 
informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem;  
4) w przypadku dzieci objętych zajęciami rewalidacyjnymi oraz zajęciami z pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej, przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach                   
i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu; 
2. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą byd prowadzone w oparciu m.in. o: 

a) dziennik elektroniczny UONET +, 
b) zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl, 
c) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów, 
d) komunikację poprzez pocztę elektroniczną 
e) media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy zachowaniu 

bezpiecznych warunków korzystania z Internetu, 
f) lekcje online, 
g) programy telewizji publicznej i audycje radiowe, 
h) zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły, 
i) podręczniki, dwiczenia, karty pracy, które uczeo posiada, 
j) kontakt telefoniczny z nauczycielem, 
k) wydrukowanie przez szkołę na podstawie materiałów przesłanych przez nauczyciela          

i wysłanie ich do ucznia,  
l) inne sposoby uzgodnione z dyrektorem szkoły w porozumieniu z nauczycielami i przy 

wsparciu organu prowadzącego. 
 
 

Rozdział III 
Sposoby zdalnej komunikacji  

 
 
§ 3. 1.  Rodzice są informowani o postępach w nauce, a także uzyskanych przez 

dziecko ocenach przez e-dziennik lub w przypadku braku takiego kontaktu drogą telefoniczną 

i/lub   e-mailową.  

https://epodreczniki.pl/
https://www.oke.waw.pl/
https://epodreczniki.pl/
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2. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do codziennego sprawdzania korespondencji       

w e -dzienniku w godzinach 9.00 - 10.00 i po godzinie 14.00. Korespondencja przez                         

e-dziennik jest podstawową formą komunikowania się nauczyciela z rodzicami i uczniami. 

3. Nauczyciel/wychowawca na bieżąco monitoruje powody nieuczestniczenia 

w zajęciach uczniów.  

4. W przypadku problemów technicznych ucznia związanych z nauczaniem zdalnym, 

nauczyciel ma obowiązek przygotowad tygodniowy pakiet materiałów dla ucznia i przesład              

w formie elektronicznej na maila szkoły. 

5. W pierwszy dzieo  tygodnia pracownik, któremu zlecono wykonanie wydruku 

materiałów,  przesyła pakiet materiałów w formie papierowej na adres ucznia wskazany                  

w e-dzienniku. 

6. Nauczyciele/wychowawcy raz w tygodniu prowadzą konsultacje przez e-dziennik 

dla rodziców i uczniów. Termin konsultacji nauczyciel/wychowawca ustala do 27 marca 2020 

r. i przekazuje drogą elektroniczną na maila szkoły. Dyrektor udostępnia terminy konsultacji 

na stronie internetowej szkoły i informuje o tym fakcie rodziców i uczniów przez e-dziennik. 

 
Rozdział IV 

Egzaminy klasyfikacyjne, sprawdzające i poprawkowe  
 

§ 4. 1. Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu 

poprawkowego i sprawdzającego w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej 

oceny  z zajęd edukacyjnych oraz z zachowania realizowane są zgodnie z zapisami statutów 

szkół  i terminami ustalonymi w planie pracy szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół                   

w Czchowie.  

2. Rodzic/uczeo składa pisemny wniosek z zastrzeżeniami do w/w oceny w sekretariacie 

szkoły w godzinach pracy szkoły tj. 8.00 – 13.00  lub przesyła scan podpisanego wniosku               

w wersji elektronicznej na adres zespolszkol187@op.pl. 

 

Rozdział V 
Obowiązki oraz zasady postępowania  

 
 
§ 5. 1. Dyrektor Zespołu Szkół w Czchowie: 

1) kieruje pracą szkoły, w szczególności  wyznacza zadania nauczycielom i nadzoruje ich 
pracę; 

2) informuje zdalnie rodziców o najważniejszych zmianach w trybie pracy szkoły; 
3) we współpracy z nauczycielami ustala  w szczególności:  sposób komunikowania się  

z uczniami i rodzicami, możliwości ucznia i rodzica do korzystania z materiałów 
elektronicznych, formę przekazywania treści utrwalających wiedzę, tygodniowy 
zakres treści, metody monitorowania postępów uczniów oraz weryfikacji ich wiedzy        
i umiejętności, formy informowania uczniów i rodziców o postępach w nauce,                   
a także uzyskanych przez niego ocenach, tryb konsultacji ucznia i rodzica                           
z nauczycielem -  wykorzystując w tym celu raport   określony w załączniku Nr 2 do 
zarządzenia; 

mailto:zespolszkol187@op.pl.
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4) monitoruje i kontroluje realizację podstawy programowej w oparciu o wpisy w e-dzienniku; 

5)  prowadzi ewaluację zrealizowanych  zajęd, przeprowadzając badania ankietowe wśród 

uczniów, dotyczące form i metod pracy w danej klasie. 

2. Wychowawca klasy: 
1) w porozumieniu z rodzicami modyfikuje na bieżąco możliwe formy pracy zdalnej – 

informacje te przekazuje wszystkim nauczycielom prowadzącym zajęcia w danym 
oddziale; 

2) prowadzi konsultacje przez e-dziennik, w wyjątkowych sytuacjach - telefoniczną               
w czasie realizacji godzin do dyspozycji z wychowawcą; 

3) realizuje na bieżąco, w porozumieniu z pedagogiem, program wychowawczo – 
profilaktyczny szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czchowie; 

4) w przypadku problemów z równomiernym obciążeniem uczniów w poszczególnych 
dniach tygodnia oraz mało zróżnicowaną formą zajęd, kontaktuje się z nauczycielami 
i wspólnie z nimi ustala wprowadzanie modyfikacji do tygodniowego planu pracy;    

5) wykorzystując pocztę elektroniczną, informuje Dyrektora Zespołu Szkół w Czchowie  
o problemach uniemożliwiających prowadzenie nauczania na odległośd w swoim 
oddziale klasowym, proponując zmianę w organizacji nauczania. 

3. Nauczycieli: 
1) prowadzą zajęcia zdalne z domu lub ze szkoły, zachowując jednocześnie 

obowiązujące przepisy BHP oraz przepisy dot. zapobiegania, przeciwdziałania                     

i zwalczania COVID – 19. Nauczyciel zgłasza chęd prowadzenia zajęd w szkole do 

Dyrektora Zespołu Szkół w Czchowie;  

2) modyfikują rozkład materiału dostosowując go do możliwości zdalnego nauczania na 
okres prowadzenia lekcji online, uwzględniając te treści podstawy programowej, 
które mogą byd z powodzeniem realizowane z wykorzystaniem metod i technik 
nauczania na odległośd;  

3) ze względu na specyfikę i ograniczenia w realizacji programu nauczania z zajęd 
praktycznych, zajęd realizowanych w formie zajęd praktycznych, wychowania 
fizycznego  oraz celem korelacji przedsięwzięd, modyfikacji rozkładów                                    
z wymienionych zajęd nauczyciele dokonują w uzgodnieniu z zespołem 
przedmiotowym; 

4) zmodyfikowany przez nauczyciela, w uzgodnieniu z zespołami przedmiotowymi,              
rozkład materiału lub informację o braku możliwości realizacji części zajęd są 
przesyłane  e-mailem  do dyrektora;  

5) potwierdzeniem realizacji zajęd online przez nauczyciela będzie: 

a) wpis tematu z określeniem formy realizacji (np. wideo/telekonferencja),  

b) wpis (w miejsce frekwencji) na  zajęciach do dziennika elektronicznego zgodnie,                                 

z tygodniowym rozkładem zajęd - zn  /zdalne nauczanie/, 

c) korespondencja z uczniami w e-dzienniku informująca o przebiegu każdej lekcji 

(informacja o przesłanych materiałach, kod dostępu do platformy, itp.), 

d) oświadczenie złożone przez nauczyciela na druku rozliczenia godzin za dany 

miesiąc;  

6) nauczyciel informuje o sposobach oceniania, uwzględniając uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi,  przez e-dziennik,  na pierwszych zajęciach w formie 

zdalnej oraz dokonuje stosownego wpisu w temacie lekcji; 
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7) nauczyciel monitoruje postępy uczniów oraz weryfikuje/sprawdza ich wiedzę                  

i umiejętności poprzez realizowane online m.in.: wypowiedzi ustne, testy i quizy, 

prace pisemne, realizowane projekty/prace praktyczne, -pisemne sprawdziany. 

Rodzice są informowani o postępach w nauce, a także o uzyskanych przez dziecko 

ocenach przez e-dziennik lub w przypadku braku takiego kontaktu drogą telefoniczną 

lub e-mailową; 

8) umieszczają na stronie internetowej szkoły materiały inspirujące uczniów do 

wykonywania dwiczeo w warunkach domowych celem zachowania zdrowia                             

i sprawności fizycznej, zestawy testów sprawności fizycznej możliwych do wykonania 

w warunkach domowych, materiały dotyczące profilaktyki zdrowotnej oraz 

przestrzegania zasad bhp,  filmy instruktażowe,  informację o nowych technologiach, 

rozwiązaniach i nowościach technicznych, linki z dostępem do poradników 

zawodowych, materiały do samodzielnego przygotowania się ucznia do egzaminów, 

4. Nauczyciele: pedagog szkolny, doradca zawodowy:  

a) pełnią dyżur /e-dziennik, w wyjątkowych sytuacjach - telefoniczny/ wg 

opracowanego i udostępnionego na stronie szkoły harmonogramu, 

b) zamieszczają na stronie szkoły przydatne dla uczniów i ich rodziców materiały 

dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, doradztwa zawodowego, treści 

zawartych w programie wychowawczo - profilaktycznym, 

c) wspierają wychowawców w rozwiązywaniu problemów uczniów i rodziców; 

5. Nauczyciele bibliotekarze:  

d) pełnią dyżur /e-dziennik, w wyjątkowych sytuacjach - telefoniczny/ wg. 

opracowanego i udostępnionego na stronie szkoły harmonogramu, 

e) zajmują się przygotowaniem materiałów w wersji papierowej oraz ich 

przygotowaniem do wysyłki przez szkołę na adres domowy ucznia, w przypadku 

braku innej możliwości prowadzenia nauczania online, 

f) wyszukują materiały wskazane przez nauczycieli oraz udostępniają linki do 

słuchowisk, audycji radiowych i programów telewizyjnych,  

g) zamieszczają propozycje lektur, zestawów dwiczeo i zadao, zgodnych z założeniami 

wybranego w danej klasie programu nauczania itp. 

6.Dyrektor w porozumieniu z nauczycielem, po uwzględnieniu potrzeb wynikających  

z procesu edukacyjnego na odległośd może wyznaczyd nauczycielowi inne zadania do 

realizacji w ramach tygodniowego wymiaru zajęd. 

 

Rozdział VI 

Postanowienia koocowe 
 

§ 6. 1. Zakres przekazywanych treści i zadao zadawanych do wykonania nie powinien 
byd zbyt obszerny, aby nie przerósł możliwości uczniów. 

2. Plan pracy musi uwzględniad fakt, że nie wszyscy uczniowie mogą mied w pełni 
swobodny dostęp do sieci – niektórzy muszą się dzielid komputerem czy telefonem                          
z rodzeostwem, dlatego zadania należy tak rozplanowad, aby nie uwzględniały jedynie pracy 
z wykorzystaniem komputera. 
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3. Terminy wykonania zadao nie mogą byd zbyt krótkie.  
4. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) powinny byd 

przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia w korelacji z innymi 
otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów. 

5. Instrukcje dla uczniów muszą byd proste i jasne, nieprzeładowane treściami 
nieistotnymi. Uczniowie mogą przesyład drogą elektroniczną odrobione prace domowe                
(w postaci skanów lub plików), a jeśli nie mają możliwości skorzystania   z Internetu – mogą 
porozumiewad się z nauczycielem również telefonicznie. 

6. W komunikacji należy pamiętad o zachowaniu właściwego dystansu w relacjach 
uczeo – nauczyciel, gdyż prowadzona korespondencja stanowi częśd dokumentacji przebiegu 
nauczania. 

7. Zobowiązuję nauczycieli do przestrzegania zapisów zawartych w dokumencie oraz 
informuję, że w sprawach nieuregulowanych obowiązują zapisy Statutu Zespołu                                     
i poszczególnych Szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Czchowie.  

§ 7. Traci moc Zarządzenie nr 9/2020 Dyrektora Zespołu Szkół w Czchowie z dnia 11 
marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęd w Zespole Szkół w Czchowie w związku                       
z koronawirusem COVID-19. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 

       Dyrektor Zespołu Szkół w Czchowie 
Krzysztof Skwarło 


