
Zasady funkcjonowania ZSO w Godzianowie w oparciu o  Rozporządzenie Ministra 

Edukacji Narodowej z 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493): 

1. Nauczyciele pracują zdalnie z domów. Zakres obowiązków od 25 marca  do 10 kwietnia jest 

następujący: 

1.1. nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów - zdalne nauczanie, kontakt  

z uczniami/ rodzicami uczniów, sprawdzanie prac uczniów i inne zadania zlecane 

indywidualnie przez dyrektora szkoły, w tym: 

 nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej  - zadają uczniom zdania do wykonania  

od poniedziałku do czwartku , piątek na utrwaleni wiadomości, 

 nauczyciele j. polskiego – zadają uczniom zadania do wykonania przez 3 dni  

w tygodniu, jeden dzień na utrwalenie wiadomości, 

 nauczyciele matematyki - zadają uczniom zadania do wykonania przez 3 dni  

w tygodniu, jeden dzień na utrwalenie wiadomości, 

 nauczyciele pozostałych przedmiotów zadają w dniu kiedy odbywają się zajęcia 

zgodnie z planem, 

 nauczyciel wychowania fizycznego – zadają ćwiczenia do wykonania w poniedziałek, 

na cały tydzień (z uwzględnieniem gimnastyki korekcyjnej) 

1.2. nauczyciele specjaliści (psycholog, nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów, 

logopeda, nauczyciele zajęć rewalidacyjnych)- przygotowywanie opinii i informacji na temat 

uczniów, bieżący kontakt zdalny z uczniami/ rodzicami wg potrzeb, opracowanie ankiet, które 

posłużą do diagnozy środowiska szkolnego oraz inne zadania zlecane indywidualnie przez 

dyrektora szkoły; 

1.3. nauczyciel biblioteki - kontakty z rodzicami w zakresie dostępności lektur szkolnych on-

line, dostęp dla rodziców; 

2. Nauczyciele realizują podstawę programową (nie muszą realizować podręcznika). 

3. Zdalne nauczanie może być realizowane z użyciem: 

 materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej 

przez MEN (www.epodreczniki.pl), 

 materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

i okręgowych komisji egzaminacyjnych, 

 materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

 lub innych stron i platform wybranych przez nauczyciela. 

 

4. Monitorowanie postępów uczniów odbywa się przez dziennik elektroniczny Librus 

Synergia. Za pośrednictwem  dziennika uczniowie  otrzymują informacje o zdalnym 

nauczaniu .  

5. Ocenianie bieżące,  monitorowania postępów uczniów, sposób weryfikacji wiedzy  

i umiejętności uczniów ,informowania uczniów i rodziców o postępach ucznia w nauce,  

a także uzyskanych przez niego ocenach: 



 oceniamy sumienność, terminowość, rzetelność, samodzielność i staranność 

wykonanych zadań, prac pisemnych, ćwiczeń, kart pracy i innych czynności zdanych 

przez nauczyciela wynikających  z podstawy programowej,  

 oceniamy prace zdalne ucznia z częstotliwością zapisaną w Przedmiotowych Zasadach 

Oceniania i Statucie, 

 oceny wstawiamy do Dziennika Librus z wagą od 1 do 3 (prace dodatkowe z wagą 5), 

 uczniowie którzy z nieuzasadnionych przyczyn nie wykonani zadanych prac otrzymują 

oceny niedostateczne. 

 

 

Informacje dodatkowe: 

1. Uczniowie mogą otrzymywać od nauczycieli zadania do wykonania w godz. 8:00 - 

12:00. 

2. Czas na wykonanie zadań – do następnej lekcji lub do terminu wyznaczonego przez 

nauczyciela 

3.  Czas na kontakty nauczycieli z uczniami/ rodzicami uczniów i odwrotnie to godz. 8:00 

- 17:00. 

4. Uczniowie klas VIII koncentrują się przede wszystkim na przedmiotach 

egzaminacyjnych, dlatego prace z pozostałych przedmiotów powinny być mniej 

obszerne. 

 

 

 

Dziękuję Państwu za wszelkie inicjatywy podtrzymujące bieżący kontakt z uczniami  

i zadbanie, aby uczniowie nie przerywali procesu uczenia się i realizowali podstawę 

programową. 

 


