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ZARZĄDZENIE NR  07 /2020 

Dyrektora Szkoły Fundacji „Elementarz” w  Jackowie 

z dnia 24.03.2020  

w sprawie zasad rozliczania pracy nauczycieli 

 

Na podstawie § 1 pkt 7 oraz § 7 w zw. z § 11 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 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), przyjmuje się zasady organizacji nauki w 

okresie zawieszenia zajęć.  

 

§ 1 

 

Zasady ogólne 

 

1. W okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania jednostek  systemu  oświaty  w 

związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem  COVID-19 dyrektor szkoły 

odpowiada  za  organizację  realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem  metod  i 

technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań. 

2. Dyrektor koordynuje współpracę 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. 

3. Dyrektor ustala, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści nauczania do 

zrealizowania w poszczególnych oddziałach klas (semestrów) oraz na zajęciach 

realizowanych w formach pozaszkolnych, uwzględniając w szczególności: 

1) równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, 

3) możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego 

w ciągu dnia, 

4) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,  

5) ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć. 

 

§ 2 

 

Dokumentowanie pracy 

 

1. Dokumentowanie pracy nauczycieli w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 następuje z wykorzystaniem dzienniczków domowych, w których zapisywana 

jest   tematyka zajęć, frekwencja na zajęciach i oceny bieżące ucznia. 

2. Nauczyciel wpisują do dzienniczka domowego tematy zajęć planowych , o których mowa w 

§ 1 ust. 3, realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  
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3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły frekwencja uczniów jest badana 

na podstawie danych kontaktowych elektronicznych tj. meilowo, zgłoszenie na portalu 

społecznościowym  , platformie z której korzystają nauczyciele. 

4. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel 

realizuje w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć - w ramach godzin ponadwymiarowych przydzielonych w arkuszu 

organizacji szkoły na rok 2019/2020. 

5. Potwierdzeniem wykonania przez nauczyciela pracy w ramach tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć oraz w ramach godzin ponadwymiarowych są 

wpisy, o których mowa w ust. 2, wiadomości wysyłane do uczniów grup edukacyjnych 

oraz informacje zwrotne w postaci wykonanych przez uczniów zadań. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Dyrektor szkoły –Danuta Kulińska 

 

 

 

 

 

 


