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Dyrektora SzkoĘ Podstawowej
im. Adama Mickiewieza w Dominikowicach

z dnia 25 marca 2020 r.

w sprawie organizacji realizacji zadań Szl<nły Podsta,wowej im. Adama Mickiewicza
w Dominikowicąch z wykorzystaniem metod i technik lrształcenia na odległość

Na podstawie § 1 rczporz$zenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2a20 t
w sprawie szczegÓInych tozwiązń w okresie ozasowego ograniczenia funkcjonowania
jednostek systemu oświaty w zvłiązku z zapobieganiemo ptzeci:wdziałaniem i zwalczańem
COVID-l9 (Dz.U. poz. 493) zarądzamco następuje:

§1

l.W okresie od dnia 25 marca 202a t do dnia 10 kwietnia żO2a r. lub do odwołania stanu
zagrożeńa tj. do czasu powrotu uczniów do szkĘ, zńania SzkoĘ Podstawowej im. Adama
Mickiewicza są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,
o których mowa w § 2 tozparządzeńa.

2. Nauczycielę określają sposób podejmowania przez ucznia akfywności, potwierdzających
zapomtańe się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia,
do których w szczególności zalicza się:

1) projekty;
2) ptezentacje;
3) opracowania;
4) karty pracy.

3. Do realizacji zńń, o klórych mowa w ust. 1 i 2 wykorzystywane są środki komunikacji
elektronicznej zapevniajryych wymianę informacji między nauczycielemo uczniem
lub rodzicem, a w szczególności:

1) komunikatory;
2) supy społecznościowe;
3) pocztaelektroniczna;,
4) platformy edukacyjne;
5) dziennik elekhoniczny.

4. Nauczyciele informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich
reaIizacjiptzez ucznia w domu -w ptzypadku dzieci objętych edukacją wczesnoszkolną.

§2
Ustalam sposób monitorowania postępów uczniów otaz sposób weryfikacji wiedzy
i umiejętności uczniów w formach określonychptzez nauczycieli oraz informowania uczniów
1ub rodziców o postępach ucznia w nauce, atakże uzyskanych ptzez niego ocenach poptzez
dziennik elektroniczrry i informację zwrotną.

§3
Dokumęntowanie realizacjizadańptzęznauczycieli odbywa się w dzienniku elektronicznym.



§4

l. Uczniowie lub rodzice mogą korzystać zmateńńów w postaci elektronicmej ńezbędnych
do prowadzerua zajęć, które gromadzone są w dzienniku elektronicznym, zakładka zadańa
domowe.

2. Nauczyciele przekazują uczrriom lub rodzicom informację na temat źródęł i materiałów
niezbędnych do realizacji ząęć, w tym materiałów w postaci elekhonicznej niezbędnych
do prowadzeńazajęć, o których mowa w ust. 1.

§5

l.I{ażdy ucze§ lub rodzice mają możliwość konsultacji znauczycielem prowadzącym zajęcia
w dni robocze od poniedziałku do piątku.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, odbywają się przez dziennik elektroniczny otaz
dodatkową formę wskazaną ptzez nauczyciela tj. poerta elektronicana, Skype, Zoom,
Messengeą telefonicznie.

§6

Zarząńzaie wchodzi w Ęcie z dniem podpisania.


