
ZARZĄDZENIE nr 16/2019/2020 

Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Kościerzynie 

z dnia 23 marca 2020 roku 

 

w sprawie przygotowania do realizowania w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 

kwietnia 2020 r. zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Na podstawie: art. 68 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst 

jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1148 z późniejszymi zmianami), w związku z projektem 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zarządzam, co następuje: 

 

 

§ 1 

Każdy nauczyciel jest zobowiązany do przygotowania sprawozdania w jaki sposób w okresie 

od 12.03.2020 -24.03.2020 realizował treści nauczania. 

 

§ 2 

 

Mając na względzie dobro uczniów Powiatowego Zespołu Szkół nr 1  

w Kościerzynie uruchomiliśmy platformę nauczania poprzez media transmisyjne - internet. 

 

Platforma ma na celu ułatwienia kontaktu poprzez rozwiązywanie zadań z zakresu realizacji 

podstawy programowej oraz daje możliwość swobodnego transferu danych i umieszczania 

gotowych zadań, testów oraz sprawdzianów przyswojonej wiedzy. 

 

W przypadku problemów ucznia z zadanym materiałem prosimy o kontakt z nauczycielem 

przedmiotu poprzez forum, pytania do treści zadania w celu wspomagania nauki zdalnej. 

 

Szkoła równocześnie korzysta z zasobów google w celu publikacji materiałów edukacyjnych, 

poprzez wirtualne klasy i połączenia na Messenger, Zoom, moodle i grupowych e-maili 

klasowych. 

 

Dodatkowo została uruchomiona platforma elearningową z której można korzystać w celu 

realizacji podstawy programowej na stronie www.pzs1.com.pl 

 

§ 3 

Wychowawca jest zobowiązany monitorować pracę nauczycieli i uczniów w swojej klasie. W 

przypadku trudności z realizacją zajęć należy ten fakt zgłosić Dyrektorowi szkoły. 

 

§ 4 

Wychowawca jest zobowiązany do przekazania dyrektorowi i wicedyrektorom e-maila, hasła 

do medium transmisyjnego publikacji realizacji programu edukacyjnego. 

 

§ 5 

Wychowawca jest zobowiązany do bieżącego monitorowania komunikatów umieszczonych 

na stronie internetowej szkoły. 

§ 6 



Wychowawca jest zobowiązany do przekazywania informacji dotyczących zdalnej nauki 

rodzicom. 

§ 7 

 

Nauczyciel od 25.03.2020 r. jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej. 

Dokumentuje poprzez wpis tematu w dzienniku elektronicznym. 

Sposób realizacji zostaje dowolny dla każdego nauczyciela (platforma, email klasowy, 

platforma zoom, moodle). W obecnościachucznia w danym dniu zaznaczamy „z”. 

 

Każdy nauczyciel indywidualnie określa sposób oceniania i wagi oceny do zadanych treści 

oraz zdroworozsądkowego podejścia do zadawanych treści materiału. 

Wystawianie ocen jest obowiązkowym elementem procesu nauczania. 

 

Nauczyciel dokumentuje sposób realizacji podstawy programowej oraz czas 

i wykorzystywane media internetowe. 

 

Lp. Data Czas Sposób komunikacji 

1.    

2.    

 

§ 9 

 

Indywidualne rozwiązania przewiduje się dla nauczycieli biblioteki, wychowania fizycznego, 

muzyki oraz pedagoga szkolnego. 

§ 10 

Każdy uczeń zobowiązany jest: 

 

1. Niezwłocznie powiadomić wychowawców o braku możliwości komunikowania się 

poprzez platformy edukacyjne. 

2. Indywidualnej, samodzielnej nauki pod opieką nauczyciela z wykorzystaniem 

dostępnych komunikatów. 

3. Wykonania zadanych prac polegających ocenie. 

4. Monitorować informacje umieszczonych na stronie internetowej szkoły i w dzienniku 

elektronicznym. 

§ 11 

Rodzice: 

1. Zobowiązuje się do kontrolowania pracy dzieci w warunkach domowych 

2. Monitorowania informacji umieszczonych na stronie internetowej szkoły i w 

dzienniku elektronicznym 

3. Poinformowanie wychowawców o braku możliwości korzystania z dostępnych 

komunikatorów 

 


