Zarządzenie
z dnia 25 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 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) w zw.
z art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)
dyrektor Szkół Sióstr Zmartwychwstanek w Warszawie ustala zasady realizacji zadań szkół z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.

§1
W okresie od 25 marca 2020 r. do odwołania, szkoła realizuje zadania w zakresie edukacji
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
§2
Podstawową formą komunikacji pomiędzy nauczycielami a uczniami oraz pomiędzy nauczycielami
a rodzicami jest poczta zawarta w systemie dziennika elektronicznego e-Librus. Nauczyciele do
celów kontaktu z uczniami mogą stosować inne metody komunikacji, w szczególności własną
pocztę elektroniczną, telefon lub komunikatory internetowe, przy zachowaniu bezpiecznych
warunków korzystania z Internetu.
§3
Zajęcia

z

wykorzystaniem

metod

kształcenia

na

odległość

mogą

być

realizowane

z wykorzystaniem materiałów udostępnionych pod adresem www.epodreczniki.pl, innych
materiałów dostępnych na stronach internetowych Ministerstwa Edukacji Narodowej, stronach
internetowych jednostek podległych temu ministrowi w tym na stronach internetowych Centralnej
Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych lub innych materiałów wskazanych
przez nauczycieli.
§4
Zajęcia mogą polegać na poleceniu podjęcia przez uczniów aktywności określonych przez
nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do
oceny pracy uczniów.
§5
Nauczyciele przekazują uczniom polecenia, zadania oraz materiały poprzez pocztę dziennika
elektronicznego, własną pocztę elektroniczną, inne komunikatory. W informacjach kierowanych do
uczniów zamieszczają również adresy poczty elektronicznej, na które uczniowie mogą przesyłać
odpowiedzi w przypadku braku możliwości przesłania odpowiedzi w systemie e-Librus czy inne.

Nauczyciele mogą udostępnić uczniom również inne formy kontaktu, w szczególności numer
telefonu lub dane umożliwiające kontakt poprzez komunikatory internetowe, o ile ułatwi to kontakt
ucznia z nauczycielem.
§6
Zajęcia z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość odbywają się zgodnie z tygodniowymi
rozkładami zajęć.
§7
Przeprowadzone zajęcia oraz inne formy kontaktu z uczniami nauczyciele odnotowują każdorazowo
w dzienniku elektronicznym.
§8
Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach musi
uwzględniać równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia oraz
zróżnicowanie zajęć w każdym dniu. W tym celu nauczyciele wskazują dogodne terminy na
przekazywanie informacji zwrotnych od uczniów jednak nie dłuższe niż tydzień zgodnie
z tygodniowym rozkładem zajęć.
§9
Zajęcia z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość są prowadzone w sposób uwzględniający
możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu
dnia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć i posiadanych narzędzi.
§ 10
Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia konsultacji z uczniami oraz ich rodzicami w dniach
i godzinach pracy zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć. Nauczyciele mogą wskazać także inne,
dodatkowe terminy konsultacji.
§ 11
Nauczyciele monitorują udział uczniów w zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem metod
kształcenia na odległość na podstawie danych zawartych w systemie e-Librus, a także innych
komunikatorach internetowych na podstawie informacji zwrotnych przesłanych przez uczniów,
w szczególności rozwiązań zadanych im poleceń. W przypadku użycia poczty elektronicznej,
telefonu lub komunikatorów internetowych nauczyciele odnotowują udział uczniów w zajęciach.
§ 12
Uczniowie są zobowiązani odczytywać wysyłane do nich w systemie e-Librus informacje najpóźniej
do końca dnia przeprowadzenia zajęć oraz są zobowiązani wykonywać zadania i polecenia
w

terminach

wskazanych

przez

nauczycieli.

Nieodczytanie

przez

ucznia

informacji

lub niewykonanie poleceń w terminie wskazanym przez nauczyciela oznacza brak udziału ucznia

w zajęciach.
§ 13
Osiągnięcia edukacyjne uczniów podlegają ocenie zgodnie ze skalą ocen bieżących zawartą
w Statucie szkoły. Oceny są ustalane zgodnie z kryteriami oceniania zawartymi w Statucie
i są wpisywane w dzienniku elektronicznym wraz z legendą oraz skrótem „zn” oznaczającym
wystawienie oceny za pracę w okresie zdalnego nauczania. O zadaniach, ocenach oraz
o podstawach

ich

wystawienia

rodzice

informowani

są

za

pośrednictwem

dziennika

elektronicznego.
§ 14
Przedmiotem oceny jest zakres opanowanych wiadomości, rozumienie materiału, umiejętność
stosowania wiedzy oraz kultura przekazywania informacji.
§ 15
Wiadomości i umiejętności uczniów nabyte z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość
mogą być sprawdzane w formie:
1) prac domowych w formie pisemnej lub praktycznej możliwych do przesłania nauczycielowi
w ramach komunikacji zdalnej;
2) referatów;
3) opracowania i wykonania pomocy dydaktycznych;
4) odpowiedzi ustnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
o ile pozwalają na to możliwości techniczne uczniów i nauczyciela;
5) udziału w elektronicznych testach, grach lub quizach i osiągniętych w nich wyników;
6) aktywności rozumianej jako uczestnictwo ucznia we wszystkich formach zajęć;
7) w innych formach przyjętych przez nauczyciela.
§ 16
Nauczyciele mogą zlecić uczniom wykonanie zadań na ocenę samodzielnie lub zespołowo, o ile na
pracę zespołową pozwalają możliwości techniczne uczniów.
§ 17
Nauczyciel może ocenić negatywnie pracę wykonaną poprawnie, w przypadku stwierdzenia jej
niesamodzielnego wykonania przez ucznia, skopiowania pracy innego ucznia, skopiowania pracy
z ogólnodostępnych stron internetowych lub w przypadku innego rażącego naruszenia przez ucznia
polecenia związanego z wykonaniem tego zadania.
§ 18
Oceny za zadania i polecenia przesłane uczniom przed dniem odwołania czasowego ograniczenia
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19 mogą zostać wystawione również po tym dniu.
§ 19
Nauczyciel nie może zobowiązać ucznia do wykonania zadania, którego uczeń nie może wykonać ze
względu na brak możliwości technicznych.
§ 20
W przypadku konieczności wystawienia uczniom ocen klasyfikacyjnych zachowania w okresie
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, ocenie podlega zachowanie ucznia przed dniem
12 marca 2020 r., a ponadto postawa uczniów wobec zajęć prowadzonych w ramach kształcenia na
odległość, ich zaangażowanie w te zajęcia oraz kultura wypowiedzi w komunikacji zdalnej. Ocenie
może podlegać także zaangażowanie uczniów w działalność pozaszkolną w tym okresie. Ocena
wystawiana jest w dzienniku elektronicznym zgodnie z zasadami wskazanymi w Statucie szkoły.
Komunikacja

pomiędzy

nauczycielami

oraz

pomiędzy

nauczycielami

a

dyrektorem

w zakresie ustalenia oceny zachowania, również w przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu
ustalenia tej oceny, może odbywać się w sposób zdalny, w szczególności poprzez pocztę
w systemie e-Librus.
§ 22
W przypadku konieczności przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego,
egzaminu semestralnego lub sprawdzianu wiadomości i umiejętności w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wnioski rodziców lub uczniów, o których mowa we
właściwych przepisach Statutu szkoły, mogą być złożone w sposób zdalny, poprzez wysłanie ich na
adres e-mail szkoły: szkola@szarotka.edu.pl. Egzaminy, o których mowa w niniejszym przepisie,
prowadzone

są

w

formie

i

trybie

przewidzianym

przepisami

Statutu

szkoły,

z uwzględnieniem przepisów sanitarnych obowiązujących w dniu ich przeprowadzenia.
§ 23
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. i obowiązuje do dnia odwołania czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Dyrekcja Szkół Sióstr Zmartwychwstanek
w Warszawie

