
Wytyczne  ROZPORZĄDZENIA MEN 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,  

 przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

L.P. Treść zdania Sposób realizacji          

1. przekazanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o sposobie i 

trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej 

funkcjonowania;  

Za pośrednictwem strony www szkoły (www.zsnr1.com). 

2. koordynowanie współpracy nauczycieli z uczniami lub rodzicami, 

uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i 

uczniów, w tym dzieci i uczniów objętych kształceniem specjalnym, dzieci 

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia 

rewalidacyjno-wychowawcze;  

Dyrektor szkoły mianował wychowawców klas do roli koordynatora 

współpracy nauczycieli z uczniami. Do wychowawców klas uczniowie 

mają zgłaszać wszelkie uwagi i nieprawidłowości w procesie nauczania 

zdalnego. 

3. ustalenie, we współpracy z nauczycielami, tygodniowego zakresu treści 

nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas, 

uwzględniając w szczególności:  

 

a) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, Nauczyciele przygotowują materiały w ilości odpowiadającej ilości zajęć 

dydaktycznych danego dnia ujętych w planie lekcji. 
b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

c) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego 

wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

W zdecydowanej większości udostępniane zadania uczeń może 

rozwiązywać również poza  godzinami zajęć lekcyjnych uje tych w planie 

lekcji. 

d) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez 

ich użycia, 

Udostępniane materiały pozwalają na pracę bez pośrednictwa komputera. 

e) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć;  Nauczyciele przedmiotów zawodowych przygotowują materiały w taki 

sposób, aby uczeń mógł samodzielnie wykonać zadanie w domu przy 

wykorzystaniu specjalnie dedykowanych aplikacji. 

4. ustalenie, we współpracy z nauczycielami, sposobu monitorowania 

postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, 

w tym również informowania uczniów lub rodziców  

o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach;  

Uczniowie odsyłają materiały na konta pocztowe nauczycieli oraz 

rozwiązują testy online, które będą podlegały ocenie. Uczeń otrzyma 

informację zwrotną o otrzymanej ocenie i postępach w nauce. 

5. ustalenie warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, 

egzaminu poprawkowego, egzaminu semestralnego i sprawdzianu 

wiadomości i umiejętności oraz warunków i sposobu ustalania rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu 

ustalenia tej oceny, o których mowa w rozdziale 3a ustawy z dnia 7 września 

Zaliczenie zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych odbywa się na 

podstawie uzyskanych ocen w sposób opisany w punkcie 4. W przypadku 

zastrzeżenia do uzyskanej oceny obowiązuje procedura opisana w 

Statucie Szkoły, z tym zastrzeżeniem, że egzamin może odbyć się online. 



1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197), a także 

warunki i sposób zaliczenia zajęć realizowanych w formach pozaszkolnych. 

6. nie dotyczy nie dotyczy 

7. ustalenie sposobu dokumentowania realizacji zadań szkoły (jednostki 

systemu oświaty);  

Nauczyciele dokumentują swoją pracę wypełniając: 

- harmonogram pracy zdalnej udostępniony na szkolnej stronie www 

(wypełniany przed zajęciami codziennie do godziny 15:00) 

- jak dotychczas na platformie www.zsnr1.com/zdalna  

- zbiorczą tygodniową tabelę z zestawieniem przeprowadzonych zajęć 

8. wskazania, we współpracy z nauczycielami, źródeł i materiałów 

niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, 

z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać; 

Umieszczanie tematów, materiałów i poleceń na platformie 

www.zsnr1.com/zdalna.  

9. zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicom możliwości konsultacji z 

nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz przekazanie im informacji o formie 

i terminach tych konsultacji;  

Komunikacja za pośrednictwem komunikatorów Messenger, WhatsUpp, 

Discord. 

10. ustalenie z nauczycielami potrzeby modyfikacji odpowiednio zestawu 

programów wychowania przedszkolnego i szkolnego zestawu programów 

nauczania.   

Dyrektor dokona ustaleń z nauczycielami za pośrednictwem 

komunikatora Discord. 

 


