Zarządzenie nr 12/2019/2020
z dnia 25 marca 2020 r.
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 65 im. Gustawa Morcinka
w Katowicach
w sprawie realizacji zadań wynikających z realizacji kształcenia na odległość

Podstawa prawna:
• 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
• Rozporządzenie 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.
zarządzam, co następuje:
1. Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do stałego kontaktu z Dyrekcją szkoły i bieżącego
odczytywania wiadomościami drogą mailową, za pomocą platformy Vulcan oraz
bezzwłocznego odpowiadaniem na nie. Ponadto nauczyciele mają obowiązek uczestniczyć
w spotkaniach z Dyrekcją szkoły w formie online, po jednodniowym uprzedzeniu oraz
w sytuacjach nagłych.
2. Zobowiązuję wychowawców wszystkich oddziałów do aktualizacji adresów email rodziców
i uczniów, które posłużą do prowadzenia edukacji online.
3. Zobowiązuję nauczycieli do organizacji nauczania w następujący sposób:
a) przygotowanie planu do wykonania na dany tydzień nauki, uwzględniający pracę
z podręcznikiem, zeszytem ćwiczeń, zeszytem przedmiotowym. Plan powinien być
wzbogacony o linki do stron, filmów, aplikacji, które pomogą uczniom w nabyciu nowych
wiadomości i umiejętności. Zalecam ograniczenie zakresu nowych wiadomości i umiejętności
do niezbędnego minimum, zapewniającego realizację podstawy programowej.
b) prowadzenie z uczniami zajęć metodą online, w nie więcej niż w połowie wymiaru
tygodniowego planu obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wykorzystaniem darmowych dla
uczniów i ich rodziców narzędzi. Narzędzia te nie mogą wymagać rejestracji uczniów lub ich
rodziców i udostępniania przez nich danych osobowych podmiotom zewnętrznym.
W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalne jest korzystanie z platform z dostępem imiennym,
ale tylko w sytuacji pozyskania od rodziców pisemnej zgody. Nauczyciel przejmuje wówczas
zarządzanie uprawnieniami i jest odpowiedzialny za dostęp do zasobów platformy. Pamiętać
należy o usunięciu wszystkich materiałów po zakończeniu roku szkolnego. Nauczyciele, którzy
nie dysponują odpowiednim sprzętem, mogą realizować to zadanie w szkole.
d) wyznaczenie dodatkowej godziny/dodatkowych godzin do kontaktu z uczniami i ich
rodzicami, którzy nie mogli uczestniczyć w zajęciach w czasie rzeczywistym, celem
konsultacji.

e) przygotowanie i prowadzenie zajęć z wychowawcą oddziału;
f) uwzględnianie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów objętych
kształceniem specjalnym w postaci modyfikacji metod, form i treści oraz prowadzenia zajęć
rewalidacyjnych.
g) monitorowanie postępów uczniów oraz stosowanie następujących sposobów weryfikacji
wiedzy i umiejętności uczniów poprzez:
- testy konstruowane w narzędziach internetowych lub gotowe testy oferowane przez zaufane
platformy;
- karty pracy, które uczniowie udostępniają w formie skanów lub zdjęć;
- prace twórcze wysyłane do nauczycieli drogą email lub w postaci zdjęcia/skanu zgodnie
z ustaleniami z danym nauczycielem;
- odpowiedzi ustne w czasie pracy online;
- inne w porozumieniu z uczniami i/lub ich rodzicami;
- bieżącego monitorowania realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
4. Postanawiam o sposobie prowadzenia dokumentacji poprzez uzupełnianie dziennika
elektronicznego na platformie Vulcan:
a) należy, zgodnie z tygodniowym planem zajęć, uzupełniać tematy zajęć, zaznaczać obecność
uczniów, którzy wzięli udział w nauczaniu online bądź w inny sposób kontaktowali się z
nauczycielem w danym dniu, wpisywać bieżące oceny, informacje dla rodziców i/lub uczniów.
Od dnia 12 marca do 24 marca 2020 roku nauczyciele uzupełniają wpisy w dzienniku
w wersji elektronicznej, wpisując w miejsce tematu zajęć informację o sposobie realizacji zajęć
(w tym przygotowanie do zajęć), dodając symbol ZN (zdalne nauczanie).
Od dnia 25 marca 2020 roku nauczyciele potwierdzają realizację zajęć edukacyjnych poprzez
wpisanie tematu wraz z symbolem „KnaO” (kształcenie na odległość).
b) Od dnia 25 marca uczniowie mają obowiązek uczestniczenia w formach kształcenia na
odległość przygotowanych i proponowanych przez szkołę. W związku z powyższym
sprawdzana będzie obecność ucznia w poszczególnych dniach. Potwierdzeniem obecności
może być aktywność ucznia podczas zajęć online, odebranie przez rodzica wiadomości
o zadaniach na platformie Vulcan, kontakt rodzica/ucznia z nauczycielem poprzez email lub
rozmowę telefoniczną. Rodzic ma obowiązek usprawiedliwić nieobecność ucznia. W tym celu
uruchomiono możliwość usprawiedliwienia nieobecności ucznia poprzez dziennik
elektroniczny. Wychowawcy mają obowiązek bieżącego monitorowania realizacji obowiązku
szkolnego przez swoich wychowanków, a w razie braku potwierdzonej aktywności edukacyjnej
ucznia, poinformowania o sytuacji pedagoga szkolnego, celem podjęcia dalszych kroków.
c) nauczyciele realizujący Indywidualne Nauczanie, nauczyciele specjaliści (tj. psycholog
i pedagog szkolny), a także wychowawcy świetlicy zobligowani są do uzupełnienia zapisów w
poszczególnych dziennikach, stanowiących dokumentację przebiegu nauczania do 5 dni po
zakończeniu okresu ograniczenia funkcjonowania szkoły.
5. Powołuję zespół zadaniowy celem ustalenia warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminu
klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny
klasyfikacyjnej zachowania w przypadku zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny, a także

warunków i sposobu zaliczania zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych. Zapis ten
stanowić będzie załącznik nr 1 do zarządzenia i zostanie załączony do Statutu Szkoły
Podstawowej nr 65 im. Gustawa Morcinka w Katowicach. W skład zespołu zadaniowego
wchodzić będą następujące nauczyciele: I. Bienioszek, M. Śleziak, J. Krawiec, B. Morawiec,
A. Tabor i zobowiązuję ww. zespół do wyłonienia przewodniczącego
i
poinformowania Dyrektora o ustaleniach zespołu w terminie do 30 marca 2020 roku.
6. Ustalam następujące zasady zaliczania do wymiaru godzin, poszczególnych zajęć
realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu
kształcenia:
a) nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach
i wysokości wynikających z ich uprawnień. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel może otrzymać wynagrodzenie za godziny
ponadwymiarowe. Obejmuje to prowadzenie obowiązkowych zajęć dydaktycznych, zajęć
rewalidacyjnych oraz indywidualnego nauczania.
b) podstawą wypłaty wynagrodzenia nauczyciela w danym okresie rozliczeniowym jest
uzupełnienie raportu nauczyciela pt.: kształcenie na odległość w każdy piątek danego tygodnia,
przesłanie go kierownikowi świetlicy na adres mailowy: rmijassikora@o2.pl oraz bieżące
uzupełnienie tematów zajęć edukacyjnych i obecności uczniów w platformie Vulcan.
7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 roku.

