
ZARZĄDZENIE  

Dyrektora Szkoły numer 25/2020 
z dnia 19 października 2020 

 
w sprawie organizacji realizacji zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych 
w Zakliczynie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

 

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

Prawo oświatowe (tj. Dz.U z 2019 r. poz. 1148, ze zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r., w sprawie 

szczegółowych 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 ze zm.) oraz 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r., 
zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19 ustalam organizację realizacji 
zadań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Zakliczynie z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 
 

Zasady ogólne oraz organizacja pracy 
 

§ 1 

 
1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły w strefie żółtej będzie 
realizowana nauka w formie mieszanej (hybrydowej) a w strefie czerwonej 

nauka będzie realizowana na w systemie kształcenia na odległość. 
2. W czasie funkcjonowania w strefie żółtej, forma zajęć (stacjonarna/zdalna) 
poszczególnych oddziałów klasowych na kolejny tydzień, będzie ogłaszana 

do piątku do godz. 12-tej. Ze względu na zmienną sytuację epidemiologiczną 
dopuszcza się zmianę harmonogramu zajęć poszczególnych oddziałów 

w trakcie tygodnia. 
3. Zajęcia praktyczne są prowadzone co do zasady stacjonarnie, w tym 
u pracodawców. Na wniosek zespołu przedmiotów zawodowych, jeżeli 

z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji części 
zajęć zdalnie, dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość. 
4. Podstawową formą komunikowania się nauczycieli z uczniami, rodzicami, 
nauczycieli pomiędzy sobą oraz z dyrektorem szkoły, jest dziennik 

elektroniczny oraz platforma Microsoft 365 i aplikacja Microsoft Teams. 
Nauczyciel może komunikować się z uczniami przy pomocy innej platformy 
po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. 

5. Nauczyciele, w przypadku łączenia pracy zdalnej i stacjonarnej, prowadzą 
zajęcia ze szkoły. Nauczyciel może prowadzić zajęcia zdalne z domu 

po uzyskaniu zgody Dyrektora Szkoły. 
6. Nauczanie zdalne odbywa się zgodnie z obowiązującym planem zajęć, 
w tym nauczanie indywidualne, zajęcia prowadzone w ramach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 



7. Jednostka lekcyjna realizowana zdalnie trwa od 30 do 45 minut. Lekcja 

rozpoczyna się zgodnie z planem zajęć. Czas jej trwania ustala nauczyciel 
prowadzący zajęcia w zależności od specyfiki przedmiotu i tematu zajęć.  

8. Ocenianie uczniów jest prowadzone zgodnie z zapisami statutowymi. 
 

Obowiązki oraz zasady postępowania 
 

§ 2 
 

1. W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, 
związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauczyciele realizują 

podstawy programowe swoich zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod 
i technik kształcenia na odległość. 
 

 

2. Dyrektor Szkoły: 
1) Zapewnia nauczycielom na terenie szkoły dostęp do infrastruktury 

informatycznej, oprogramowania i Internetu umożliwiający interakcję 
między uczniami a nauczycielami prowadzącymi zajęcia; 

2) Ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów 
nauczania oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw; 

 

3. Wychowawca klasy: 
1) Informuje rodziców i uczniów o rozpoczęciu nauczania zdalnego oraz 
prowadzi konsultacje przez e-dziennik lub telefoniczne w czasie realizacji 

godzin do dyspozycji z wychowawcą, 
2) Ustala, czy uczniowie mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między uczniami 
a nauczycielami prowadzącymi zajęcia; 
3) Wykorzystując pocztę elektroniczną, informuje Dyrektora 

Szkoły o problemach uniemożliwiających prowadzenie nauczania na 
odległość w swoim oddziale klasowym, proponując zmianę w organizacji 
nauczania. 

4) Wpisuje w zapisach frekwencji ucznia skierowanego na kwarantannę 
symbol KW (kwarantanna) na cały okres jej trwania. 

5) Organizuje samopomoc koleżeńską i na prośbę ucznia, rodzica ucznia 
przebywającego na kwarantannie lub dłuższym zwolnieniu zwraca się do 
nauczycieli uczących w danym oddziale o dodatkową pomoc: udostępnienie 

materiałów, prezentacji, ćwiczeń, tekstów źródłowych, zadań itp. 
 

4. Nauczyciele: 
1) Modyfikują rozkład materiału dostosowując go do możliwości zdalnego 
nauczania, uwzględniając te treści podstawy programowej, które mogą być 

z powodzeniem realizowane z wykorzystaniem metod i technik nauczania 
na odległość. 
2) Zajęcia praktyczne, zajęcia realizowane w formie zajęć praktycznych, 

wychowania fizycznego mogą być decyzją dyrektora realizowane w innej 
formie określanej każdorazowo przy wprowadzeniu nauczania zdalnego dla 

poszczególnych oddziałów. 
3) W celu planowania pracy i sprawowania nadzoru pedagogicznego 
nauczyciele realizujący zdalne nauczanie, na czas jego trwania, do 

utworzonych grup dodają nw.: 
a) Dyrektora /krzy_malek@poczta.onet.pl/– nauczyciele wychowania 
fizycznego, matematyki; 



b) Wicedyrektor ds. dydaktycznych /skalska@op.pl/ – nauczyciele 

pozostałych przedmiotów kształcenia ogólnego; 
c) Wicedyrektora ds. kształcenia zawodowego /jswiderski-zsp@wp.pl/ – 

nauczyciele przedmiotów zawodowych. 
4) Potwierdzeniem realizacji zajęć online przez nauczyciela jest na bieżąco 
prowadzony wpis tematu oraz wpis frekwencji na zajęciach do dziennika 

elektronicznego zgodnie z planem lekcji. Uczniowi, który ze względów 
technicznych odbierze informację i nawiąże kontakt z nauczycielem do 
godziny 9.00 dnia następnego, należy zaliczyć obecność na zajęciach 

(korekty frekwencji dokonuje nauczyciel prowadzący zajęcia). 
5) Nauczyciel wychowawca ustala z rodzicami sposób i termin 

usprawiedliwiania nieobecności uczniów na zajęciach edukacyjnych. 
6) Informację o sposobach oceniania nauczyciel przekazuje uczniom na 
bieżąco przez e-dziennik, uzupełniając informacje przekazane do końca 

września 2020 r. 
7) Nauczyciel monitoruje postępy uczniów oraz weryfikuje/sprawdza ich 

wiedzę i umiejętności, w zależności od potrzeb oraz specyfiki przedmiotu, 
poprzez realizowane on-line m.in.: wypowiedzi ustne, testy i quizy, prace 
pisemne, realizowane projekty/prace praktyczne, pisemne sprawdziany, 

zadania domowe. 
8) Rodzice są informowani o postępach w nauce, a także o uzyskanych 
przez ucznia ocenach przez e-dziennik. 

9) W przypadku prowadzenia zajęć z uczniami o niepełnosprawności 
intelektualnej oraz innymi niepełnosprawnościami, nauczyciele 

są zobowiązani do informowania rodziców o dostępnych materiałach 
i możliwych formach ich realizacji w celu wsparcia ucznia. 
10) Zapewniają każdemu uczniowi i rodzicowi możliwość konsultacji 

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z nauczycielem poprzez e-dziennik. 
11) Podczas prowadzenia nauczania stacjonarnego, uczniom 

przebywającym na kwarantannie lub długotrwałym zwolnieniu lekarskim, 
umożliwiają uczestnictwo w zajęciach wykorzystując platformę Microsoft 
365 i aplikację Microsoft Teams lub inną wykorzystywaną przez 

nauczyciela. 
W przypadku braku takiej możliwości przesyłają im materiały 
do samodzielnej pracy. 

12) Po powrocie ucznia z kwarantanny stwarzają uczniom możliwość 
nadrobienia braków. 
 

5. Nauczyciele: pedagog szkolny, doradca zawodowy: 
1) Pełnią dyżur telefoniczny według opracowanego i udostępnionego na 

stronie Szkoły harmonogramu, 
2) Zamieszczają na stronie Szkoły przydatne dla uczniów i ich rodziców 
materiały dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

3) Wspierają wychowawców w rozwiązywaniu problemów uczniów i rodziców, 
4) Ustalają, w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców, potrzebę 

modyfikacji w trakcie roku szkolnego realizowanego programu 
wychowawczo-profilaktycznego oraz, w razie potrzeby, przygotowują 
modyfikacje tego programu; 

5) Za koordynację pracy nauczycieli odpowiada wicedyrektor 
ds. wychowawczych. 
 



6. Nauczyciel bibliotekarz: 

1) Pełni dyżur telefoniczny wg opracowanego i udostępnionego na stronie 
Szkoły harmonogramu, 

2) Zajmuje się przygotowaniem materiałów w wersji papierowej oraz 
ich przygotowaniem do wysyłki przez Szkołę na adres domowy ucznia, 
w przypadku braku możliwości prowadzenia nauczania online, 

3) Wyszukują materiały wskazane przez nauczycieli oraz udostępniają linki 
do słuchowisk, audycji radiowych i programów telewizyjnych, 
4) Zamieszczają propozycje lektur, zestawów ćwiczeń i zadań, zgodnych 

z założeniami wybranego w danej klasie programu nauczania itp., 
5) Za koordynację pracy nauczycieli odpowiada wicedyrektor 

ds. wychowawczych. 
7. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z nauczycielem, po uwzględnieniu 
potrzeb wynikających z procesu edukacyjnego na odległość może wyznaczyć 

nauczycielowi inne zadania do realizacji w ramach tygodniowego wymiaru 
zajęć. 
 

8. Rodzice: 
1. Rodzice powinni zapoznać się z zasadami trybu pracy szkoły w okresie 

czasowego ograniczenia jej funkcjonowania i z zasadami organizacji 
nauczania zdalnego. 
2. Rodzice mają obowiązek być w kontakcie z wychowawcą i nauczycielami, 

korzystać regularnie z dziennika elektronicznego, sprawdzać stronę 
internetową szkoły, zapoznawać się na bieżąco z zamieszczonymi 

informacjami. 
3. Rodzice zgłaszają wychowawcy, nauczycielowi lub dyrektorowi szkoły 
uwagi dotyczące organizacji i realizacji zajęć edukacyjnych prowadzonych 

w formie zdalnej. 
9. Uczniowie: 
1. Uczeń ma obowiązek systematycznej pracy w ramach zdalnego nauczania, 

zgodnie z tygodniowym planem lekcji oraz codziennego odbierania informacji 
przekazywanych w e-dzienniku oraz platformę Microsoft 365 i aplikację 

Microsoft Teams lub innych używanych komunikatorach. 
2. Wszelkie wątpliwości co do formy, trybu czy treści nauczania uczniowie na 
bieżąco zgłaszają nauczycielom lub wychowawcy. 

3. Jeżeli uczeń nie może z niezależnych od siebie przyczyn uczestniczyć 
w lekcji online, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie. 

W takim przypadku otrzymuje od nauczyciela materiały do pracy. 
4. Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa w pracy z komputerem 
i w Internecie. 

5. Należy pamiętać o etykiecie językowej i kulturze w komunikacji 
z nauczycielami. 
 

 
 

Zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość lub innego sposobu kształcenia 

 

§ 3 
 

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, 



o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1 oraz ust. 6 i 7 ustawy z dnia 

26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) zalicza się 
zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość jeżeli nauczyciel : 
1) Zrealizował zajęcia w ramach obowiązującego tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub 

opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz, 
2) Uwzględnił i zrealizował treści nauczania wynikające z ramowych planów 
nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach, 

3) Zweryfikował uczestnictwo uczniów na zajęciach, 
4) Zapewnił uczniom lub ich rodzicom źródła i materiały niezbędne 

do realizacji zajęć w formie elektronicznej, 
5) Zapewnił uczniom i rodzicom możliwość konsultacji, 
6) Dokonywał weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów przez bieżącą 

kontrolę postępów w nauce, w tym również informował uczniów lub 
rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskiwanych przez niego 

ocenach, 
7) Udzielał wsparcia uczniom objętym pomocą psychologiczno-
pedagogiczną, w szczególności w drodze telefonicznej - w przypadku 

nauczycieli, którzy prowadzą tego typu zajęcia. 
 
 

 

Egzaminy klasyfikacyjne, sprawdzające, poprawkowe 
 

§ 5 
 

Warunki i sposób przeprowadzenia egzaminów: klasyfikacyjnego, 
poprawkowego i sprawdzającego w przypadku wniesienia zastrzeżenia do 
trybu ustalenia tej oceny z zajęć edukacyjnych oraz z zachowania zostały 

określone w osobnym zarządzeniu. 
 

Postanowienia końcowe 

§ 6 
 

1. Działania nauczycieli muszą uwzględniać fakt, że nie wszyscy uczniowie 
mogą mieć w pełni swobodny dostęp do sieci. 
2. Terminy wykonania zadań nie mogą być zbyt krótkie. 

3. Wiadomości i zadania od jednego nauczyciela (z jednego przedmiotu) 
powinny być przekazywane z zachowaniem równomiernego obciążenia ucznia 
w korelacji z innymi otrzymywanymi zadaniami z pozostałych przedmiotów. 

4. Instrukcje dla uczniów muszą być proste i jasne i konkretne. 
5. W komunikacji należy pamiętać o zachowaniu właściwego dystansu 

w relacjach uczeń – nauczyciel, gdyż prowadzona korespondencja stanowi 
część dokumentacji przebiegu nauczania. 
6. Zobowiązuje się nauczycieli do przestrzegania zapisów zawartych 

w dokumencie oraz informuję, że w sprawach nieuregulowanych obowiązują 
zapisy Statutu Szkoły. 

 
Zarządzenie wchodzi w życie w dniu 19 października 2020 r. 
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