
Zarządzenie nr 34/2019/2020 

dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku 

z dnia 6 kwietnia 2020 roku  

 

w sprawie  

określenia zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu kształcenia oraz prowadzenia dokumentacji ww. zajęć 

w związku z dalszym zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 

 
Działając na podstawie § 7 ust. 2 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. poz. 493 ze zmianami), 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Zarządzenie określa zasady zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych 

zajęć realizowanych przez nauczycieli zatrudnionych w Szkole Podstawowej 

nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku z wykorzystaniem metod oraz 

technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia oraz 

prowadzenia dokumentacji ww. zajęć na czas zawieszenia zajęć 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w związku z czasowym 

ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

 

§ 2. 

 

Do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z uczniami, 

o których mowa w art. 42 ust. 3 pkt 1oraz ust. 6 i 7ustawy z dnia 26.01.1982 

roku – Karta Nauczyciela (Dz. U. z2019 r., poz. 1148) zalicza się zajęcia 

realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

o których mowa w § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 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. poz. 

493 ze zmianami).  



 

§ 3. 

 

1. Zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze realizowane 

z wykorzystaniem metod i technik, o których mowa w § 2 zarządzenia, są 

zaliczone do tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, 

jeżeli:  

1) zajęcia zostały udokumentowane na zasadach określonych 

w zarządzeniu nr 34/2019/2020 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, 

2) nauczyciel zapewnił uczniom –  a w przypadku: oddziałów 

przedszkolnych, klas I-III oraz uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi – ich rodzicom źródła i materiały niezbędne do 

realizacji zajęć w formie elektronicznej, 

3) każdy uczeń – a w przypadku: oddziałów przedszkolnych, klas I-III 

oraz uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi – każdy 

rodzic posiada możliwość konsultacji z nauczycielem,  

4) nauczyciel przekazał każdemu uczniowi lub rodzicom informację 

o formie i terminach konsultacji, o których mowa w lit. c, 

5) nauczyciel dokonuje weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów 

przez bieżącą kontrolę postępów w nauce, w tym również dokonuje 

informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, 

a także uzyskiwanych przez niego ocenach, 

6) w przypadku nauczyciela posiadającego kwalifikacje z zakresu 

pedagogiki specjalnej zatrudnionego dodatkowo w celu 

współorganizowania kształcenia integracyjnego oraz 

współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym - nauczyciel współpracuje z nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia z uczniem posiadającym orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, 

7) nauczyciel udziela wsparcia uczniom objętym pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną, w szczególności w drodze 

telefonicznej, za pomocą poczty elektronicznej lub komunikatorów 

internetowych – w przypadku nauczycieli, którzy prowadzą tego typu 

zajęcia. 



2. Informowanie o postępach w nauce, o którym mowa w ust.1 lit. e może 

następować z wykorzystaniem elektronicznych środków komunikacji, 

w tym w szczególności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, o której 

mowa w § 2 pkt 1 lit. a rozporządzenia wymienionego w § 2 zarządzenia, 

poczty elektronicznej, komunikatorów, telefonu. 

 

3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych 

oddziałach klas zatwierdza dyrektor we współpracy z nauczycielami, 

uwzględniając stopień obciążenia uczniów realizacją zleconych zadań. 

 

§ 4. 

Zajęcia z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą 

być prowadzone w grupach lub indywidualnie, przy czym, liczba godzin 

zajęć prowadzonych indywidualnie nie może być wyższa niż 50% zajęć 

ogółem prowadzonych w danej klasie/danym oddziale w okresie zawieszenia 

zajęć w Szkole Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku, 

z przyczyn, o których mowa w § 1 zarządzenia. Zastrzeżenie nie dotyczy 

nauczycieli, o których mowa w§ 3 ust. 1 lit. g. 

§ 5. 

Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny 

ponadwymiarowe. 

§ 6. 

Nauczyciele na bieżąco prowadzą dokumentację działań edukacyjnych, 

o których mowa w § 3, 4, 5 i 16 zarządzenia nr 32/2019/2020 dyrektora 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku z dnia 23 

marca 2020 roku w sprawie organizacji zajęć w szkole w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Przeworsku 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w roku szkolnym 

2019/2020. 

 

 

 



§ 7.  

1. Nauczyciele mają obowiązek złożyć do dyrektora (przesłany drogą 

elektroniczną na adres: sekretariatszkolanr2@poczta.onet.pl) pisemny raport 

z tygodniowej realizacji zajęć (w każdy piątek). Raport powinien zawierać 

zestawienie poszczególnych zajęć, daty zajęć, tematykę, metody i techniki 

które wykorzystano do realizacji (wzór raportu został określony 

w załączniku nr 1 do zarządzenia).  

2. Do raportu, o którym mowa w ust. 1, należy obowiązkowo dołączyć plik 

z materiałami udostępnianymi uczniom w tygodniu, którego dotyczy raport. 

 

§ 8. 

Wykonanie zarządzenia powierza się nauczycielom Szkoły Podstawowej nr 2 

im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku. 

§ 9. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 6 kwietnia 2020 roku z mocą 

obowiązującą od 25 marca 2020 roku. 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej n2 

                            im. Hugona Kołłątaja 

                w Przeworsku 

                   mgr Bogdan Sebzda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 34/2019/2020 dyrektora Szkoły Podstawowej 

nr 2 im. Hugona Kołłątaja w Przeworsku z dnia 6 kwietnia 2020 roku  

 

Nazwisko i imię nauczyciela …………………………………….. 

 

Raport tygodniowy z realizacji zajęć zdalnych (od – do) …………………………. 

 

Lp.* Klasa  Rodzaj zajęć** 

 

Data i tematyka 

zajęć 

Metody 

i techniki*** 

Ilość 

godzin 

   

 

   

   

 

   

   

 

   

Tygodniowa suma godzin pracy bezpośrednio z uczniem lub na jego rzecz  

 

* każde działanie należy wpisać w oddzielnym wierszu 

** lekcje, zajęcia nielekcyjne i pozalekcyjne (wymienić jakie?), konsultacje, porady, 

indywidualne wskazówki dla uczniów lub rodziców, inne (podać jakie?) 

*** metody i techniki: 

1) zintegrowane platformy edukacyjne, np.: 

https://epodreczniki.pl /, https://gov.pl/zdalnelekcje, itp. 

2) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach 

internetowych wybranych instytucji kultury i urzędów; 

3) poczta elektroniczna; 

4) zamieszczone informacje i materiały edukacyjne na 

stronie internetowej szkoły: www.sp2przeworsk.pl  i facebooku 

https://www.facebook.com/sp2.przeworsk/;  

5) portale społecznościowe (np. facebook);  

6) komunikatory internetowe (np. skype); 

7) rozmowa telefoniczna; 

8) lekcje online; 

9) podręczniki, ćwiczenia, karty pracy, które uczeń już posiada; 

https://epodreczniki.pl/
https://gov.pl/zdalnelekcje
http://www.sp2przeworsk.pl/
https://www.facebook.com/sp2.przeworsk/

