
Zarządzenie Nr 6 
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 6 z Oddz. Integracyjnymi 

 im. Króla Wł. Jagiełły w Sochaczewie 

z dnia 24 marca 2020 r. 

w sprawie realizowania zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształ-

cenia na odległość w okresie od 25.03. do 10.04.2020 r. 

 

Działając na podstawie art. 68 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo Oświatowe (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1148 z późniejszymi 

zmianami) w związku z Rozporządzeniem MEN z dn. 20 marca 2020 r., 

w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funk-

cjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciw-

działaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493) zarządzam co następu-

je: 

 

§1 

1. Od dnia 25 marca 2020 r. nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 6 im. Króla 

Wł. Jagiełły w Sochaczewie zobowiązani są do realizacji podstawy progra-

mowej. 

2. Nauczyciele mogą dokonywać zmiany i modyfikacji rozkładu materiału na-

uczania zależnie od dostępnych narzędzi mając na uwadze: 

 możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego 

wysiłku umysłowego, 

 ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć, 

 dostępność uczniów do narzędzi i programów internetowych. 

§2 

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być 

realizowane w szczególności z wykorzystaniem: 

 strony internetowej www. szkoły, 



 materiałów dostępnych na stronach MEN, CKE oraz Okręgowej Komi-

sji Egzaminacyjnej, 

 materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji  

i radiofonii, kanale youtube.pl, 

 innych niż wymienione wskazanych przez nauczyciela. 

§3 

I. Nauczyciele są zobowiązani do: 

1. Codziennego, regularnego przygotowywania materiałów dla uczniów 

uwzględniających kolejne treści podstawy programowej. 

2. Udzielania wyjaśnień i wskazówek dotyczących materiałów. 

3. Przesyłania zadań z poszczególnych przedmiotów w celu ich publika-

cji na szkolnej stronie www, zgodnie z zasadami obowiązującymi od 

16.03.2020 r. 

4. Uwzględniania w pracy z uczniem tygodniowego rozkładu zajęć obo-

wiązującego w szkole. 

5. Dokumentowania wykonywanej pracy o której mowa w pkt.4. 

6. Uwzględniania w pracy możliwości i ograniczeń, które uczeń napotyka  

w kontaktach z nauczycielem. 

7. Oceniania przesłanych przez uczniów prac; ocena winna uwzględniać 

mocne i słabe strony pracy oraz musi mieć charakter informacji zwrot-

nej. 

8. Wskazania uczniom/rodzicom możliwości utrzymania kontaktu. 

II. Nauczyciel ocenia prace (gromadzi, archiwizuje w plikach z nazwą klasy 

oraz folderem z nazwiskiem ucznia, uwzględniając zalecenia RODO). 

III. Nauczyciel monitoruje aktywność uczniów, a o jej braku informuje rodzi-

ców/opiekunów. 

§4 

I. Uczniowie są zobowiązani do: 



1. Codziennego, regularnego korzystania z oferty edukacyjnej szkoły do-

stępnej na szkolnej stronie www. zgodnie z dotychczasowymi zasadami. 

2. Zwracania się do nauczycieli z prośbą o wyjaśnianie powstałych wątpli-

wości; służą temu klasowe skrzynki pocztowe, których adresy są umiesz-

czone na szkolnej stronie www, komunikatory lub podane przez nauczy-

cieli adresy email. 

3. Wywiązywania się z realizacji wykonanych zadań - przesyłania prac na 

klasowe skrzynki pocztowe zgodnie z terminami ustalonymi przez na-

uczycieli poszczególnych przedmiotów. 

4. Respektowania zasad komunikacji określonych przez nauczyciela i wy-

chowawcę. 

II. W przypadku spraw nieobjętych zarządzeniem, można  kontaktować się te-

lefonicznie lub mailowo z dyrekcją szkoły. 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim nauczycielom i uczniom Szko-

ły Podstawowej nr 6 im. Króla Wł. Jagiełły w Sochaczewie. 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania w 

dniach 25.03.2020 - 10.04.2020 r. 

 

 

        Dyrektor szkoły 

            mgr Jadwiga Sikorska 


