
ZARZĄDZENIE NR 215/ZSP14/2020 
Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 14 we Wrocławiu 

z dn. 25.03.2020 r. 
DOTYCZĄCE - w sprawie sposobu prowadzenia zdalnego nauczania i dokumentowania realizacji 

zadań jednostki systemu oświaty w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  

i zwalczaniem COVID-19. 
 

Podstawa Prawna: § 1 pkt 2,3,7 oraz § 2 ROZPORZĄDZENA 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 

Nauczyciel zobowiązany jest do dokumentacji pracy zdalnej poprzez: 
1. zapisy w dzienniku elektronicznym. 

2. Zapisy w tabeli, którą określa załącznik nr 1 do zarządzenia.  
§ 2 

Nauczyciel jest zobowiązany do dokonywania zapisów w dzienniku elektronicznym na 
bieżąco.  

§ 3 
Nauczyciel jest zobowiązany do przesłania wypełnionej Tabeli, którą określa załącznik nr 1, 

za pomocą poczty elektronicznej w cyklu tygodniowym w ostatnim dniu pracy w tygodniu (tj. 
piątek), a najpóźniej w pierwszym dniu nowego tygodnia (tj. poniedziałek). 

§ 4 
Załacznikami do tabeli wymienionej w §1 pkt.1 jest zestaw materiałów i zadań przekazany 

uczniowi i rodzicowi na dany tydzień. 
§ 5 

W określonym przez Radę Pedagogiczną planie, nauczyciele organizują zdalne nauczanie za 
pomocą dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, platformy Cisco Webex, Office 

365, usługi onDrive i każdej innej formy wskazanej przez nauczyciela. Zajęcia  
z wykorzystaniem metod oraz technik kształcenia na odległość mogą być prowadzone  

w grupach lub indywidualnie. 
§ 6 

Nauczyciel planując pracę zdalną z uczniami zobowiązany jest uwzględnić: 
równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, różnicować zajęcia pod 
względem formy oraz przemiennego kształcenia z monitorem ekranowym lub bez, specyfikę 

przedmiotu i możliwości psychofizyczne uczniów. 
§ 7 

Pedagog, psycholog i logopeda udzielają wsparcie uczniom wg. ustalonego harmonogramu, 
który przesyłają rodzicom uczniów poprzez dziennik elektroniczny, e-mail i zamieszczają na 

stronie www placówki. Pracę swoją dokumentują na zasadach określonych w § 1 – 4. 
§ 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 
 
 


