
ZARZĄDZENIE NR 214/ZSP/2020 
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu  

z dn. 25.03.2020 r.  
DOTYCZĄCE - zdalnego nauczania w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19. 

 
PODSTAWA PRAWNA – art. 68 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo 

oświatowe ( Dz.U. Z 2019 r., poz. 1148 ), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 marca 2020 r. W sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

Zarządzam co następuje : 
§ 1 

Traci moc zarządzenie nr 212/ZSP14/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno – 
Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu z dn. 12.03.2020 r. dotyczące przygotowania 
materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu w związku z 
czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem covid-19. 
§ 2 

Zobowiązuję nauczycieli uczących w klasach I – VIII do przygotowania dla uczniów, 
materiałów dydaktycznych, do samodzielnej pracy w ramach zdalnego nauczania,  

w okresie zamknięcia szkoły, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem covid-19.  

§ 3 
Do przygotowania zadań dla uczniów należy wykorzystać używane w nauczaniu 
poszczególnych przedmiotów podręczniki, ćwiczenia i zbiory zadań ( wraz z ich 

wersjami elektronicznymi ), materiały interaktywne przekazywane przez 
wydawnictwa, których podręczniki wykorzystają nauczyciele, platformę 

epodręczniki.pl i inne zasoby internetowe przydatne do zdalnego nauczania. 
§ 4 

Przygotowane zadania do zdalnego nauczania należy przesłać uczniom i ich rodzicom 
za pomocą dziennika elektronicznego,  poczty elektronicznej oraz z wykorzystaniem 
platformy Cisco Webex, usługi onDrive wg ustalonego harmonogramu przez Radę 

Pedagogiczną. 
§ 5 

W określonym przez Radę Pedagogiczną terminie, uczniowie odsyłają wykonane 
zadania  

i ćwiczenia, prace plastyczne, prezentacje, zdjęcia, itp., za pomocą dziennika 
elektronicznego, poczty elektronicznej, platformy Cisco Webex czy usługi onDrive. 

W szczególnych przypadkach, gdy nauczyciel wyrazi na to zgodę i udostępni 
dobrowolnie rodzicom/opiekunom prawnym, swój prywatny numer telefonu 

komórkowego, można wykorzystać także ten kanał, do przesyłania zdjęć, 
dokumentujących wykonanie zadań,  

w ramach zdalnego nauczania, lub do konsultacji z nauczycielem. 
§ 6 

Odesłane nauczycielowi, wykonane przez ucznia samodzielnie, zadania w ramach 
zdalnego nauczania, są oceniane i będą miały wpływ na końcową ocenę roczną  

z danego przedmiotu. Kwestię tą regulują aneksy do przedmiotowych zasad oceniania, 
stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia. Nauczyciel archiwizuje prace 

wykonane przez uczniów. 
§ 7 

Rodzice i uczniowie mają prawo do konsultacji z nauczycielem na temat zadanych 



zadań. Konsultacje te powinny odbywają się za pomocą dziennika elektronicznego  
i poczty elektronicznej i platformy Cisco Webex. 

§ 8 
Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej  

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 www.sp24.wroclaw.pl i w dzienniku 
elektronicznym. 

§ 9  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 marca 2020 r. 

 
 

    dyr. Robert Siwy 


