
ZARZĄDZENIE NR 5/2020 

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych 

nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 24 marca 2020 

 

w sprawie: wprowadzenia zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty             

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19  

zarządzam 

zdalne nauczanie według postanowień zawartych w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do 

niniejszego rozporządzenia i wdrożenie ich z dniem 25 marca 2020 roku do realizacji. 

 

 

Dyrektor szkoły 

Edyta Wiernicka 

 

 

Zarządzenie proszę potwierdzić osobistą informacją zwrotną w formie: 

„ Zapoznałam/em się z treścią Zarządzenia nr 5/2020 z dnia 24 marca 2020 roku” i podpis na 

stronie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2020  

dyrektor ZSPiPO-W nr 3 

z dnia 24 marca 2020 roku 

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty               

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 

I. Postanowienie główne: 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych i Placówek Opiekuńczo-

Wychowawczych nr 3 postanawia i wdraża z dniem 25 marca 2020 roku do realizacji: 

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które pozwolą 

wszystkim nauczycielom na realizację podstawy programowej w poszczególnych 

oddziałach.  

2. Głównym sposobem informowania uczniów, rodziców o postępach ucznia w nauce,  

a także uzyskanych przez niego ocenach jest kontakt telefoniczny, e-mail, media 

społecznościowe z wychowawcą klasy, nauczycielem przedmiotu. 

3. Zasady komunikacji z uczniem określa nauczyciel przedmiotu. 

4. W nauczaniu wykorzystana będzie komunikacja przy pomocy komunikatorów, grup 

społecznościowych, poczty elektronicznej, platform edukacyjnych, bezpiecznych 

mediów społecznościowych, strony internetowej szkoły. 

5. Przygotowane przez nauczyciela materiały będą zawierać kolejne treści z podstawy 

programowej oraz będą: 

a) Dostosowane do możliwości uczniów z uwzględnieniem różnych potrzeb 

edukacyjnych, w tym niepełnosprawności 

b) Przygotowane z zastosowaniem oprogramowania ogólnodostępnego (darmowego) 

c) Określać formy informacji zwrotnej 

d) Formy monitorowania pracy z uczniów (sposoby oceniania) 

e) Formy przekazywania treści programowych  

f) Sposoby komunikowania się nauczyciela z rodzicami uczniów. 

Niezbędne informacje dla ucznia i rodzica znajdują się na stronie internetowej 

szkoły w zakładce zdalne nauczanie 

6. Dyrektor ZSPiPO-W nr 3 po zasięgnięciu opinii o dostępności uczniów do 

przekazywania informacji drogą elektroniczną, dopuszcza różne sposoby realizacji 



zajęć, które mogą odbywać się z użyciem monitorów ekranowych, telefonów, ale 

także bez ich użycia. 

7. Nauczyciele mają możliwość korzystania między innymi z takich materiałów jak: 

- dostępnych na stronach MEN, w tym na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej 

https://epodreczniki.pl, stronach CKE https://cke.gov.pl, i Okręgowych Komisji 

Egzaminacyjnych np.: https://oke.lodz.pl, www.gov.pl/web/zdalnelekcje, 

www.nbportal.pl, 

- materiałów prezentowanych w programach i na stronach internetowych telewizji 

publicznej i radiofonii, 

- innych materiałów wskazanych przez nauczyciela. 

Działania w ramach zdalnego nauczania mogą być prowadzone również w oparciu m.in. o: 

- materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów, 

- zintegrowaną platformę edukacyjną https://epodreczniki.pl 

- komunikację poprzez pocztę elektroniczną, 

-media społecznościowe, komunikatory, programy do telekonferencji przy 

zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu, www.youtube.com, 

lekcje online, programy telewizji publicznej i audycje radiowe, 

- zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej szkoły 

www.zsp3.piotrkow.pl, 

- podręczniki, ćwiczenia, filmy instruktażowe, materiały szkoleniowe firm 

branżowych  

kontakt telefoniczny z nauczycielem. 

8. Zaleca się, aby instrukcje dla uczniów były proste i  jasne, nieprzeładowane treściami 

nieistotnymi. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu            

w relacjach uczeń-nauczyciel. Prowadzona korespondencja będzie stanowić część 

dokumentacji przebiegu nauczania. 

9. Nauczyciele pracują zgodnie z planem zajęć w danym oddziale. Czas na ich realizację 

jest ruchomy i wydłużony do godziny 18-tej ze względu na ograniczenia dostępu do 

sieci Internet uczniów. 

10. Praca nauczycieli podlega monitorowaniu w formie wypełnianej tabeli informacyjnej 

(załącznik nr 2 do zarządzenia). 

https://epodreczniki.pl/
https://cke.gov.pl/
https://oke.lodz.pl/
http://www.gov.pl/web/zdalnelekcje
http://www.nbportal.pl/
https://epodreczniki.pl/
http://www.youtube.com/
http://www.zsp3.piotrkow.pl/


11. Nauczyciele są zobowiązani do kontaktów ze wszystkimi uczniami i stworzenia im 

takich możliwości, by mogli bez problemu realizować treści programowe, szczególnie 

w przypadku zagrożeń oceną niedostateczną. 

12. Dyrektor w zakresie kształcenia zawodowego dopuszcza modyfikację programu 

nauczania w taki sposób, że część kształcenia przewidzianego do realizacji w klasach 

(semestrach) programowo wyższych może być zrealizowana w roku szkolnym 

2019/2020 z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 

sposobu kształcenia, jeżeli dotychczas nabyte przez uczniów wiedza i umiejętności na 

to pozwalają, a część kształcenia niemożliwa do realizacji z wykorzystaniem tych 

metod i technik lub innego sposobu kształcenia może być zrealizowana w klasach 

(semestrach) programowo wyższych w następnych latach szkolnych 

13. W przypadku praktyk zawodowych uczniów zaplanowanych do zrealizowania                    

w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie Dyrektor wyraża zgodę na 

realizację praktyk do końca roku szkolnego 2019/2020. 

14. Wychowawcy Bursy Szkolnej nr 1 zobowiązani są  do realizowania online treści 

zawartych w planach pracy wychowawczej ( wychowawca/grupa) ze szczególnym 

uwzględnieniem kształtowania właściwych postaw wpływających na bezpieczeństwo 

wychowanków w stanie epidemii. 

 

 

II. Ocenianie. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polegać będzie na rozpoznawaniu przez nauczycieli 

poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do 

wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i podstawie 

programowej kształcenia zawodowego oraz wymagań edukacyjnych wynikających                           

z realizowanych w szkole programów nauczania oraz wkładu pracy włożonego przez ucznia 

do wykonania zadania. Ocenianiu podlegać będą: odpowiedzi na video-konferencji, prace 

stylistyczne, projekty, referaty oraz inne formy prac domowych preferowanych przez 

nauczycieli. 

 

 

 


