Zarządzenie nr 6/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Częstochowie
z dnia 10 kwietnia 2020 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji kształcenia na odległość w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.
Na podstawie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 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 oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zarządzam
co następuje:
§ 1. W zarządzenia nr 3/2020 wprowadza się następujące zmiany:
1) Nowe brzmienie otrzymuje § 1: „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania
szkoły, tj. od 25 marca do 26 kwietnia 2020 roku, szkoła prowadzi działalność na
odległość, zwaną dalej zdalnym nauczaniem, wykorzystując do tego metody i techniki
jakimi dysponuje”.
2) W § 2c po słowach „poczta elektroniczna dodaje się słowa „dziennik elektroniczny”.
3) Nowe brzmienie otrzymuje § 5: „Nauczyciele są zobowiązani prowadzić kształcenie
na odległość zgodnie z tygodniowym planem zajęć, wykorzystując posiadane przez
uczniów podręczniki, zeszyty ćwiczeń, zbiory zadań i dokumentować w formie
pozwalającej ustalić liczbę przeprowadzonych zajęć. Za pomocą strony internetowej
szkoły lub poczty elektronicznej lub dziennika elektronicznego uczniowie każdego
dnia otrzymują materiały do zdalnej nauki z jednodniowym wyprzedzeniem.
4) W § 10 po słowach nauczycieli dodaje się słowa: „dziennik elektroniczny”.
5) Nowe brzmienie otrzymuje § 13a: „analizę codziennych wpisów tematów zajęć
w dzienniku elektronicznym".
6) Nowe brzmienie otrzymuje § 13b: „cotygodniowego zestawienia liczby godzin zajęć
zrealizowanych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość przesłanych do poniedziałku w tygodniu następującym po tygodniu,
którego rozliczenie dotyczy”.
7) W Załącznik 1 do zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 39 im.
Marii Konopnickiej w Częstochowie wprowadza się następujące zmiany:
1. Punkt 1 otrzymuje brzmienie: „Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań
szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:
a) nauczyciele każdego przedmiotu zgodnie z przydziałem zobowiązani są do
przekazywania w formie elektronicznej cotygodniowego zestawienia liczby godzin
zajęć zrealizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
z wykorzystaniem funkcji Dziennika elektronicznego: Nauczyciel-zestawieniakontrola-liczba zrealizowanych lekcji. Wydrukowane, podpisane zestawienia
w formie skanu nauczyciele przesyłają na adres: sp39.dyrektor@wp.pl .

b) pozostali nauczyciele ( pedagog, logopeda, nauczyciele świetlicy, nauczyciele
specjaliści wspomagający proces kształcenia zobowiązani są do przekazywania w
formie elektronicznej na adres sp39.dyrektor@wp.pl cotygodniowego
zestawienia wg poniższego wzoru:
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c) tygodniowe zestawienia, o których mowa w pkt. a i b przesyłane są w terminie do
poniedziałku w tygodniu następującym po tygodniu, którego rozliczenie dotyczy.
d) nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć, przygotowując
i przesyłając materiały dla uczniów; tworzą zapis w dzienniku elektronicznym,
a w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy wykonują dodatkowe zadania
( przygotowanie do lekcji, samokształcenie, kontakt z uczniami i rodzicami,
konsultacje i udzielania informacji zwrotnej, kontakt z dyrektorem oraz innymi
nauczycielami np. telefon, poczta elektroniczna ),
e) nie dopuszcza się wpisywania tematów lekcji na więcej niż jeden kolejny dzień
zajęć szkolnych,
f) nauczyciele wychowania fizycznego opracowują tygodniowy zakres ćwiczeń
możliwych do wykonania przez uczniów w warunkach domowych ( ćwiczenia
powinny wspomagać higienę pracy umysłowej i zachęcać uczniów do minimalnej
aktywności fizycznej bez realizacji fakultetów ) oraz inne zadania na rzecz uczniów
i szkoły,
g) wychowawcy świetlicy, bibliotekarz, logopeda, pedagog, nauczyciele
wspomagający i rewalidacji wykonują zadania na rzecz uczniów i szkoły zlecone
przez dyrektora.
2. Punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami.
Współpraca z rodzicami i uczniami odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub
platformy edukacyjnej lub dziennika elektronicznego. Nauczyciele zamieszczają
realizowany temat w dzienniku elektronicznym. Przyjmuje się, że wszyscy uczniowie
są obecni, poza sytuacją, kiedy rodzic zgłosi chorobę dziecka lub inny powód
uniemożlwiający naukę w domu:
3. W punkcie 4 po słowach „platformy edukacyjne dodaje się słowa: „dziennik
elektroniczny”.
4. W punkcie 5a po słowach „na platformie edukacyjnej” dodaje się słowa: „wpis
w dzienniku elektronicznym”.
5. Punkt 5b otrzymuje brzmienie: „Wykazy pkt 1a i tabela 1b”.

6. W punkcie 8b po słowach: „poczty elektronicznej” dodaje się słowa „dziennika
elektronicznego”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.04.2020 r. i ma zastosowanie od 1.04.2020 r.
Dyrektor szkoły
Aleksandra Orzeł

