
Zarządzenie nr 15/2019-20 

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Gąsocinie z dnia 25.03.2020r. 

w sprawie organizacji zdalnego nauczania. 

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, zarządzam co następuje: 

§ 1. 

Wprowadzam w Szkole Podstawowej w Gąsocinie, od dnia 25 marca 2020r. do 10 kwietnia 

2020r.,następującą organizacje zdalnego nauczania. 

§ 2. 

Realizacja zajęć przez nauczycieli klas: I; II i III będzie się odbywać według poniższych 

zasad:  

1.Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą  

z wykorzystaniem: 

1) materiałów wskazanych przez nauczyciela - w tym: podręczników, kart pracy, 

zeszytów oraz zeszytów ćwiczeń, 

2) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

3) materiałów i funkcjonalności zintegrowanej platformy edukacyjnej udostępnionej 

przez MEN pod adresem: www.e-podreczniki.pl. 

2. Rodzice będą informowani przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej o dostępnych 

materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ich dziecko w domu ( jeden raz w 

tygodniu). 

3. Komunikacja nauczyciel- uczeń, lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie drogą: 

1) telefoniczną- według potrzeb; 

2) internetową- poprzez zamieszczanie na stronie szkoły, na zamkniętej grupie 

Facebooka założonej na potrzeby edukacji zdalnej lub drogą e-mail, informacji, 

linków. 

4. Warunki i sposób oceniania uczniów. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie polegało na monitorowaniu jego wytworów 

pracy poprzez: (do wyboru w zależności od możliwości technicznych ucznia i nauczyciela): 

1) zdjęcia z wykonanych (wybranych) zadań; 

2) rozmowy telefoniczne; 

3) komunikację za pomocą Messenger. 



5. Skala ocen jest zgodna z dotychczasowym ocenianiem ujętym w Statucie Szkoły 

Podstawowej w Gąsocinie. 

6. Nauczyciele realizują podstawę programową wg planów nauczania, z możliwością ich 

modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość. 

7. Podczas planowania zajęć zobowiązuje się nauczycieli do realizowania treści wyłącznie z 

podstawy programowej. 

8.Nauczyciel dokumentuje swoją pracę poprzez: 

1) Prowadzenie wykazu tematów realizowanych w danym dniu, udostępnionych na stronie 

internetowej. 

2) Przechowywanie kopi e-maili z uczniami i rodzicami, scenariuszy zajęć. 

3) Przechowywanie przekazanych uczniom materiałów i ich prac przesłanych na e- maila. 

 

Zajęcia z języka angielskiego będą realizowane według poniższych zasad: 

1.Uczniowie realizują materiał oglądając filmy przygotowane przez nauczycieli i pracując w 

podręcznikach i ćwiczeniach. Korzystają z gier i materiałów online np. matchthememory, 

learnenglishkids.britishcouncil.org . Nowy materiał zostaje udostępniony 1 lub 2 razy w 

tygodniu na stronie szkoły. Nauczyciel kontaktuje się z rodzicami poprzez email oraz 

wychowawcę. 

2.W programie nauczania zostają ograniczone takie techniki nauczania jak gry i zabawy 

grupowe, dialogi w parach, zabawy ruchowe, ocenianie w zakresie sprawności mówienia i 

głośnego czytania. 

3.Ocenianiu podlega praca w ćwiczeniach oraz dodatkowe zadania plastyczne, karty pracy, 

sprawdziany. Zdjęcia wykonanych zadań i ćwiczeń są wysyłane nauczycielom mailem. 

Uczniowie oraz rodzice są informowani o ocenach mailem oraz przez wychowawcę. 

4. Nauczyciel dokumentuje swoją pracę poprzez: 

1) Prowadzenie wykazu tematów realizowanych w danym dniu, udostępnionych na stronie 

internetowej. 

2) Przechowywanie kopi e-maili z uczniami i rodzicami, scenariuszy zajęć. 

3) Przechowywanie przekazanych uczniom materiałów i ich prac przesłanych na e- maila. 

 

§ 3. 

Nauczyciele klas IV-VIII będą prowadzić zajęcia według rozkładu zajęć zamieszczonego 

na stronie internetowej szkoły.  

 



§ 4. 

Realizacja zajęć przez nauczycieli języka polskiego, historii i WOS-u będzie się odbywać 

według poniższych zasad:  

1. Zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych przyjął rozwiązanie pracy za 

pośrednictwem korespondencji mailowej, umożliwiającej przesyłanie materiałów i efektów 

pracy przez uczniów oraz bieżący kontakt za pośrednictwem środków komunikacji przy 

wykorzystaniu portali społecznościowych, w szczególności w wykorzystaniu aplikacji 

Messenger.  

2.Realizacja z programu nauczania języka polskiego i historii z tych działów, których 

realizacja jest obowiązkowa. Dodatkowo pozostawienie części ćwiczeń w celu utrwalenia i 

doskonalenia zdobytych w okresie nauczania zdalnego umiejętności po powrocie do 

normalnego trybu nauczania. Realizacja treści dodatkowych w miarę możliwości, przede 

wszystkim w okresie powrotu do normalnego trybu nauczania.  

3. Wykorzystanie w codziennej pracy materiałów ze strony e-podręczniki.pl i kart pracy 

przygotowanych w danej tematyce. Przesyłanie materiałów za pośrednictwem poczty  

e-mail wraz z omówieniem tematyki, wskazaniem zadań do zrealizowania.  

4. Weryfikacja poszczególnych zadań opatrzona będzie krótką recenzją ze wskazaniem, jakie 

wymagane umiejętności nie zostały jeszcze nabyte przez ucznia i przekazywane do 

rodziców. Prócz bieżącej kontroli weryfikacja okresowa będzie dotyczyła poszczególnych 

omawianych działów np. poprzez wypracowanie podsumowujące zadaną tematykę, w toku 

których uczeń będzie musiał zaprezentować umiejętności nabyte w toku lekcji 

przeprowadzonych za pomocą środków komunikacji.  

6. Zasady oceniania i zasady komunikacji z uczniami będą odbywały się poprzez: 

1) Indywidualny kontakt z uczniem i rodzicem za pośrednictwem prywatnych wiadomości 

mailowych w uzasadnionych przypadkach przekazywanych za pomocą aplikacji 

Messenger lub komunikację telefoniczną.  

2) Omówienie postępów i dostrzeżonych problemów ze wskazaniem obszarów 

wymagających pracy lub korekty. 

3) Ocenie podlegać będą jedynie prace przesyłane drogą mailową w odpowiedzi na  

e-mail nauczyciela, wskazującego zadanie do wykonania i określającego termin jego 

realizacji.  

7. Sposobem potwierdzenia, że uczeń zapoznał się z przesłanym materiałem będzie: 

1) Bieżąca weryfikacja za pomocą kontroli wykonania poszczególnych ćwiczeń i 

zadań. 



2)  Informowanie grupy rodziców o zadaniach do wykonania. 

8.Termin i sposób konsultacji z uczniem i rodzicem. 

1) Zgodnie z planem opublikowanym na stronie internetowej szkoły. 

2) Możliwość umówienia się z nauczycielem w uzasadnionych przypadkach w innym 

terminie celem indywidualnego omówienia sytuacji ucznia.  

9.Nauczyciel dokumentuje swoją pracę poprzez: 

1) Prowadzenie wykazu tematów realizowanych w danym dniu, udostępnionych na stronie 

internetowej. 

2) Przechowywanie kopi e-maili z uczniami i rodzicami. 

3) Archiwizacją przekazanych uczniom materiałów.  

§ 5. 

Realizacja zajęć przez nauczycieli: matematyki, chemii, fizyki, geografii, biologii, 

przyrody będzie się odbywać według poniższych zasad:  

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość z przedmiotów 

matematyczno – przyrodniczych realizowane będą w szkole z wykorzystaniem: 

1) Materiałów i funkcjonalności zintegrowanej platformy edukacyjnej udostępnionej 

przez MEN pod adresem: www.e-podreczniki.pl; 

2) Materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 

i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych; 

3) Materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

4) Materiałów dostępnych w serwisach internetowych: nowaera.pl, 

szaloneliczby.pl,matematykawpodstawowce.pl, pistacja.tv, Khan Academy, 

learningapps.org, scholaris.pl, SZALONE LICZBY; MATEMAKS– wideolekcje z 

wytłumaczeniem zadań z egzaminu ósmoklasisty z matematyki z grudnia 2018 roku i 

z kwietnia 2019 roku; – Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty;  PISTACJA 

TV– to darmowe wideolekcje z matematyki. Zajrzyjcie na Pi-stacja Live, czyli 

webinary i powtórki, kanał naYoutube Pi-stacja – Przygotowanie do egzaminu 

ósmoklasisty; KHAN ACADEMY– darmowe, lekcje i ćwiczenia; MATH.EDU– 

zadania, testy, zbiory zadań, łamigłówki, ciekawostki matematyczne; 

MATEMATYKA INNEGO WYMIARU– różności, testy, zadania, gry i plansze 

interaktywne; E-PODRĘCZNIKI– platforma z lekcjami matematyki dla klas IV – 

VI. Odkryj, zrozum, zastosuj; MATMAG.pl – kanał na Youtube z darmowymi 

lekcjami matematyki dla najmłodszych; THAT QUIZ– strona z interaktywnymi 

quizami. Wybierz dział, polecenie do wykonania, poziom trudności i ćwicz; 

http://www.e-podreczniki.pl/
../../Meg/Downloads/szaloneliczby.pl,
https://pl.khanacademy.org/
http://www.scholaris.pl/
https://szaloneliczby.pl/egzamin-osmoklasisty/
https://www.matemaks.pl/egzamin-osmoklasity.html
https://www.youtube.com/channel/UCZDi5aTYgGoi1Snmq-uoDeA
https://pl.khanacademy.org/
http://www.math.edu.pl/testy-sp
http://matematykainnegowymiaru.pl/open/materialy.php
https://epodreczniki.pl/ksztalcenie-ogolne/szkola-podstawowa/matematyka
https://www.thatquiz.org/pl/


MATZOO– strona z zadaniami interaktywnymi; MATMA GWIAZDY– Pan 

Tomasz Gwiazda i jego wideolekcje; GWO– Strefa ucznia, ćwiczenia, testy online, 

łamigłówki; POLYUP– różności w języku angielskim, ale przecież można włączyć 

tłumacza; MATH PHET– różności, pojęcia i aplikacje matematyczne; MATHS 

MAP– różności, katalog zasobów dla uczniów i nauczycielioraz innych materiałów 

wskazanych przez nauczyciela: podręczników, kart pracy, zeszytów oraz zeszytów 

ćwiczeń. 

5) Poprzez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela 

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dającym podstawę do 

oceny pracy ucznia. 

6) Przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 

realizacji przez ich dziecko lub ucznia w domu – w przypadku uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. 

2.Komunikacja nauczyciel- uczeń, lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie: 

1) drogą telefoniczną, 

2) internetową- poprzez zamieszczanie na stronie szkoły, na zamkniętej grupie 

Faceeboka założonej na potrzeby edukacji zdalnej lub drogą e-mail, informacji, 

linków. 

3.Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie polegało na monitorowaniu jego 

wytworów pracy poprzez: (do wyboru w zależności od możliwości technicznych ucznia i 

nauczyciela): 

1) zdjęcia lub skany wykonanych (wybranych) zadań, 

2) rozmowy telefoniczne, 

3) komunikację za pomocą Messenger, email lub innego komunikatora. 

4.Skala ocen jest zgodna z ocenianiem ujętym w Statucie Szkoły Podstawowej w 

Gąsocinie. 

5. Nauczyciele realizują podstawę programową wg planów nauczania, z możliwością ich 

modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość. 

6. Podczas planowania zajęć zobowiązuje się nauczycieli do realizowania treści wyłącznie 

z podstawy programowej. 

7.Nauczyciele prowadzą dokumentację w formie zapisywania plików na nośnikach 

pamięci. 

§ 6. 

https://www.matzoo.pl/
https://www.youtube.com/channel/UCkbhn-e1iCSdOaCM6Inl6sg
https://gwo.pl/strony/2235/seo_link:strefa-ucznia-wszystkie-klasy
https://www.polyup.com/machines?fbclid=IwAR3ORYzB3ykOEVMjj8o9MNomX8r1i_yYtKx8i89Q-bSGRhb1gZsNbvxwSnQ
https://phet.colorado.edu/en/simulations/category/math/mathconcepts
https://www.transum.org/Software/Maths_Map/
https://www.transum.org/Software/Maths_Map/


Realizacja zajęć przez nauczycieli języków obcych: języka angielskiego i języka 

rosyjskiego będzie się odbywać według poniższych zasad:  

1. Kształcenie prowadzone będzie poprzez różne kanały komunikacji. Podstawowym 

rozwiązaniem wykorzystywanym w pracy na odległość będzie poczta elektroniczna, 

komunikatory internetowe - messenger, skype, strona internetowa szkoły. 

2. Modyfikacja programu nauczania języka obcego uwzględnia możliwość realizacji treści 

programowych i dostosowanie metod i technik pracy z uczniami poprzez naukę zdalną. 

Uwzględnia możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia, ich warunki domowe jeśli chodzi o możliwości komunikacji 

elektronicznej, ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.  

3.Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z 

których uczniowie lub rodzice mogą korzystać. 

Uczniowie korzystają z podręczników, zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń. 

Korzystają z kart pracy przygotowywanych przez nauczyciela opatrzonych komentarzem. 

Korzystają z treści i wiadomości dotyczących danej lekcji, które są przygotowywane przez 

nauczyciela w oparciu o konkretne przykłady.  

Uczniowie i rodzice korzystają z platformy edukacyjnej www.epodreczniki.pl,www.gov.pl,  

PWN Wydawnictwo szkolne – strefa dla ucznia. Uczniowie korzystają również z 

proponowanych przez nauczyciela portali edukacyjnych. 

4. Sposób monitorowania postępów uczniów. 

Za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów internetowych uczniowie są 

zobligowani do przekazywania zdjęć/skanów wykonanych prac. Tym samym kanałem, 

komunikacji nauczyciel może dokonywać bieżącego oceniania i informować o postępach 

uczniów i rodziców. 

5. Sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów. 

Uczniowie w wyznaczonym terminie rozliczają się z zadanych do przygotowania prac 

poprzez przekazanie ich ustaloną z nauczycielem formą przekazu np. drogą e-mailową 

(zdjęcie/skan itp.) Otrzymują informację zwrotną od nauczyciela o swoich postępach. 

6. Ustalenia zasad oceniania i czytelnych zasad komunikacji z uczniami. 

Uczniowie są informowani o pracach na ocenę i zapoznani z kryteriami oceniania 

dotyczącymi danej pracy – co dana praca powinna uwzględniać, co będzie podlegać 

ocenianiu. Zawsze otrzymują od nauczyciela informację zwrotną o swoich postępach. 

Podczas oceniania zachowane są kryteria oceniania wynikające ze Statutu szkoły. 

http://www.epodreczniki.pl/
http://www.gov.pl/


Ocenianie bieżące po każdych zajęciach – sprawdzenie przez nauczyciela samodzielnie 

wykonanej pracy domowej, poprawności przyswojonych wiadomości- wyznaczony termin na 

wykonanie zadania, przekaz ustaloną z uczniami droga np. poprzez e-mail.  

7. Przekazywanie rodzicom i uczniom informacji o postępach i ewentualnych trudnościach w 

nauce poprzez kontakt telefoniczny – konsultacje telefoniczne, poprzez wiadomości drogą e-

mailową dotyczące bieżącego oceniania i przyswajania wiadomości przez ucznia – informacja 

zwrotna w postaci e-maila do konkretnego rodzica/ucznia. 

Termin i sposób konsultacji z uczniem i rodzicem. Poniedziałek – piątek w godzinach 9:00 – 

14:30 . Poczta elektroniczna, komunikator internetowy – Messenger. 

8. Nauczyciel dokumentuje swoją pracę poprzez: 

1) Prowadzenie wykazu tematów realizowanych w danym dniu, udostępnionych na stronie 

internetowej. 

2) Przechowywanie kopi e-maili z uczniami i rodzicami, scenariuszy zajęć. 

3) Przechowywanie przekazanych uczniom materiałów i ich prac przesłanych na e- maila. 

§ 7. 

Realizacja zajęć przez nauczyciela muzyki, plastyki będzie się odbywać według 

poniższych zasad:  

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość realizowane będą  

z wykorzystaniem: 

2) materiałów wskazanych przez nauczyciela - w tym: podręczników, zeszytów, 

instrument muzyczny; 

3) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii; 

4) materiałów i funkcjonalności zintegrowanej platformy edukacyjnej udostępnionej 

przez MEN pod adresem: www.e-podreczniki.pl. 

2. Komunikacja nauczyciel- uczeń, lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie drogą: 

1) telefoniczną- według potrzeb; 

2) internetową- poprzez zamieszczanie na stronie szkoły, drogą e-mail, informacji, 

linków.  

3. Warunki i sposób oceniania uczniów. 

Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia będzie polegało na monitorowaniu jego wytworów 

pracy poprzez:  

1) zdjęcia z wykonanych (wybranych) zadań, 

2) rozmowy telefoniczne, 

3) zdjęcia prac plastycznych. 



4. Skala ocen jest zgodna z ocenianiem ujętym w Statucie Szkoły Podstawowej w Gąsocinie. 

5. Nauczyciel realizuje podstawę programową wg planów nauczania, z możliwością ich 

modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość. 

6. Nauczyciel dokumentuje swoją pracę poprzez: 

1) Prowadzenie wykazu tematów realizowanych w danym dniu przez nauczyciela przedmiotu 

zgodnie z planem oraz programem nauczania.  

2)Archiwizacją przekazanych uczniom materiałów i prac uczniów. 

 

§ 8. 

Zasady i sposoby pracy zdalnej z uczniami w związku z wprowadzonym czasowym 

ograniczeniem funkcjonowania szkoły z przedmiotu – informatyka. 
 

1. Wybrane rozwiązania kształcenia na odległość.  

Korespondencja e -mail, umożliwiająca przesyłanie materiałów i efektów pracy przez 

uczniów oraz bieżący kontakt.  

2. Realizacja zagadnień programu nauczania informatyki, która pozwala na pracę zdalną 

(edytory grafiki, tekstu oraz programy do prezentacji multimedialnych). 

3.  Wykorzystanie do pracy materiałów ze strony e-podręczniki.pl, prezentacji, ćwiczeń i 

kart pracy przygotowanych przez nauczyciela. Udostępnianie materiałów na stronie 

internetowej szkoły i przesyłanie materiałów za pośrednictwem poczty e- mail wraz z 

omówieniem i wskazaniem zadań do wykonania. 

4. Sposób monitorowania postępów uczniów, weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów: 

1) Bieżąca praca z uczniem gdzie nauczyciel ma możliwość kontroli i 

monitorowania postępów pracy przez weryfikację wykonania zadań 

indywidualnych. Poszczególne zadania zostaną opatrzone krótkim omówieniem 

ze wskazaniem, jakie wymagane umiejętności nie zostały jeszcze nabyte przez 

ucznia i przekazanie ich do rodziców.  

2) Projekty i prezentacje, w których uczeń będzie miał możliwość wykazać się 

zdobytą wiedzą i umiejętnościami. 

5. Komunikacja z uczniami odbywać się będzie poprzez indywidualny kontakt z uczniem i 

rodzicem za pośrednictwem prywatnych wiadomości e- mail, komunikację telefoniczną 

oraz za pośrednictwem wychowawców. 

6. Ocenie podlegać będą jedynie prace przesyłane na adres e- mail w odpowiedzi na maila 

nauczyciela, wskazującego zadanie do wykonania i określającego termin jego realizacji. 



7. Sposobem potwierdzenia, że uczeń zapoznał się z danym materiałem będzie wykonanie 

poszczególnych ćwiczeń i zadań i przesłanie ich na adres zwrotny nauczyciela. 

8. Konsultacje z uczniem i rodzicembędą się odbywały zgodnie z planem opublikowanym 

na stronie internetowej szkoły. W razie uzasadnionych przypadków poprzez wiadomość 

e- mail w innym terminie. 

9. Nauczyciel dokumentuje swoją pracę poprzez: 

1) Prowadzenie wykazu tematów realizowanych w danym dniu, udostępnionych na stronie 

internetowej. 

2) Przechowywanie przekazanych uczniom materiałów i ich prac przesłanych na e- maila. 

 

§ 9. 

Zasady i sposoby pracy zdalnej z uczniami w związku z wprowadzonym czasowym 

ograniczeniem funkcjonowania szkoły z zajęć wychowania fizycznego. 

Informacja dla ucznia będzie przekazywana uczniom na stronie internetowej szkoły w 

stosownej zakładce dla klasy i przedmiotu. Obecnie, na stronie, znajdują się ćwiczenia dla 

uczniów, które uczniowie mogą wykorzystać ćwicząc w domu. Prace dotyczące  wiedzy 

teoretycznej ucznia o aktywności fizycznej i edukacji zdrowotnej - będą w formie  pisemnej. 

Wykonane prace  uczeń będzie przesyłał na pocztę mailową nauczyciela wychowania  

fizycznego.    

Prace będą oceniane. Oceny będą przesyłane do wychowawcy klasy, który będzie informował 

rodziców i uczniów o postępach ucznia w nauce. 

 

§ 10. 

 

1.Pedagodzy- pozostają w kontakcie telefonicznym i mailowym z uczniami i rodzicami. 

2 Bibliotekarze i nauczyciele świetlicy przystąpią do komputeryzacji biblioteki szkolnej. 

3.Zajęcia nauczycieli ,,nie tablicowych”z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość realizowane będą poprzez zamieszczanie materiałów na stronie internetowej szkoły. 

4. Komunikacja nauczyciel- uczeń, lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie drogą: 

1) telefoniczną- według potrzeb; 

2) internetową- poprzez e-mail (odpowiedź najpóźniej na drugi dzień od zgłoszenia 

problemu). 

3)  za pośrednictwem wychowawców. 



5. Nauczyciele pracują według planów nauczania, z możliwością ich modyfikacji niezbędną 

do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość. 

6.  Nauczyciel dokumentuje swoją pracę poprzez: 

1) Prowadzenie wykazu tematów  udostępnionych na stronie internetowej. 

2) Przechowywanie przekazanych uczniom materiałów i ich prac przesłanych na e- maila. 

 

§ 11. 

1. W realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele 

i specjaliści uwzględniają specjalne potrzeby edukacyjne uczniów, dostosowują sposoby i 

metody pracy do potrzeb i możliwości uczniów, w tym wynikające z indywidualnych 

programów edukacyjno-terapeutycznych uczniów objętych kształceniem specjalnym. 

2. Warunki i sposób przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego 

(§ 70. statutu SP w Gąsocinie), przeprowadzenia sprawdzianu wiadomości i umiejętności  

(§ 68 statutu SP w Gąsocinie), wystawienia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania w 

przypadku wniesienia zastrzeżenia do trybu ustalenia tej oceny ( § 69 statutu SP w 

Gąsocinie); obowiązują zgodnie z dotychczasowymi rozwiązaniami zawartymi w Statucie 

Szkoły Podstawowej w Gąsocinie. 

§ 12. 

 

Zobowiązuje wszystkich nauczycieli do podjęcia samokształcenia w zakresie zdalnego 

nauczania. 

§ 13. 

Pojawiające się trudności związane z nauką na odległość proszę zgłaszać na adres  

e-mail: sp.gasocin@wp.pl (odpowiedź najpóźniej na drugi dzień od zgłoszenia problemu), 

sprawy pilne proszę zgłaszać telefoniczne –tel: 236714342. 

 

§ 14. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020r. 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gąsocinie 

 Beata Żukowska 

 

 



 


